
Uppgifterna på denna blankett kommer att databehandlas. Genom att signera blanketten godkänner jag det. 
Postadress 
 
571 80 Nässjö 
 
 
 

Besöksadress 
 
Kyrkogatan 4 

Telefon (v) 
 
0380-51 80 00 

Telefax 
 
0380- 183 93 

Bankgiro 
 
452-8519 
 

Org. nr.  
 
212000-0548 

E-postadress 
 
samhallsplaneringskontoret@nassjo.se  

Version februari 2016 

 
Anmälan 
Fastighet och byggherre 
Fastighetsbeteckning 
      

Fastighetsägare (om annan än sökande) 
      

Fastighetens adress 
      

Organisations-/personnummer 
      

Byggherrens namn 
      

E-post 
      

Postadress (utdelningsadress, postnummer och ort) 
      

Fakturaadress (om annan än sökande) 
      

Tel. arbete 
      

Tel. bostad 
      

Skyddsrumsbesked föreligger 
 Ja             Nej 

 
 

 Helt ny byggnad  Tillbyggnad   Påbyggnad   Ändr. av bärande konstr.  Ändr. av planlösn. 
 

 Underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde     Rivning    Ändr. av brandskydd 
 

Installation eller väsentlig ändring av 
 Hiss     Eldstad     Rökkanal     Ventilation     VA-anläggning (kommunalt nät)   

 

 VA-anläggning (enskilt)  Annat:      
 

 
Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål) 
 

  Enbostadshus  Tvåbostadshus  Flerbostadshus/antal lägenheter:       Kontorshus 
 

 Affärshus  Industribyggnad  Fritidshus  Garagebyggnad   Förrådsbyggnad 
 

 Annan byggnad eller anläggning, ange vilken       
 

 
Tidpunkt för påbörjande 
Byggnadsarbetena avses att påbörjas, datum 
           
 
Uppgifter om kontrollansvarig. (samordn.) OBS! Anm. om kontrollansv. sker dessutom på separat blankett 
Namn 
      

Tel. arbete 
      

Postadress (utdelningsadress, postnummer och ort) 
      

Tel. bostad 
      

 
Upplysning Avgift tas ut enligt kommunens fastställda taxa. 
 
Byggherrens underskrift 
 
Datum 

Namnförtydligande 
 
      

 
 
Blanketten lämnas till 
Samhällsplaneringskontoret 
571 80 Nässjö 
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