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Blanketten är ifyllnadsbar men måste skrivas ut för underskrift. Samtliga handlingarn ska lämnas i två ex. Ofullständiga handlingar returneras. För handläggning av 
ansökan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Inlämnade personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen, PUL. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de 
uppgifter som behandlas. Skriftlig ansökan skickas till: Piteå Kommun, Fysisk planering, 941 85 Piteå. 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

      

Fastighetsadress

      

Fastighetsägare (om annan än sökande)

      

Sökande/byggherre (fler än en sökande kan anges) 
Sökande/byggherre 1 

      

Sökande/byggherre 2

      
Personnummer/Organisationsnummer

      

Adress 

      

Postnummer

      

Ort 

      

Telefon 

      

Mobiltelefon 

      

E-post

      

Fakturamottagare (om annan än sökande) 

      

Personnummer/Organisationsnummer

      
Adress 

      

Postnummer

      

Ort 

      

Åtgärd 
Typ av åtgärd 

 Vindkraftverk 
 

 Rivning 
Installation eller väsentlig ändring av

 Hiss 

 

 Ventilation 

 Utvändig ändring  Ändring av bärande konstruktion  Eldstad  VA-anläggning (kommunalt nät) 

 Åtgärd som påverkar 
      brandskyddet 

 Underhåll av byggnadsverk med 
      särskilda bevarandevärden 

 Rökkanal  VA-anläggning (enskild/egen) 

 Annat:       

Byggnadstyp/area/antal lägenheter 
Bostadshus 

 Fritidshus 
Komplementbyggnader 

 Tak över uteplats 

Övriga bostadstyper 

 Industribyggnad 

 Enbostadshus  Carport  Kontorsbyggnad 

 Tvåbostadshus  Uthus/förråd/växthus  Affärsbyggnad 

 Rad-, par-, kedjehus  Garage  Skola, förskola, vårdanläggning 

 Flerbostadshus högst 4 vån  Gäststuga  Hotell, restaurang m m 

 Flerbostadshus högre än 4 vån         Publika lokaler 

 Hus för särskilt boende         Sjukhus m m (stat, landsting) 
 

 Annat:       
Beräknad byggkostnad 

      

Uppgifter om kontrollansvarig 
Namn 

      
Personnummer 

      

Adress 

      

Postnummer

      

Ort 

      

Telefon bostad 

      

Telefon arbete 

      

E-post

      

Innehar riksbehörighet 

 Normal art 

 

 Komplicerad art 

 

 Bifogar intyg 
Kontrollansvariges underskrift 
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Projektbeskrivning 
Tidpunkt när arbetet beräknas starta 

      

Organisation 

 Egen regi 
 

 Byggfirma  Entreprenad, ange form:       

Byggnad 
Fasadbeklädnad, material Färg  

Befintligt:       Nytt:       Befintlig:       Ny:       
Yttertaksbeklädnad, material Färg  

Befintligt:       Nytt:       Befintlig:       Ny:       
Geoteknisk utredning Undergrundens beskaffenhet  

 Utförd  Ej utförd  Grus  Morän  Berg  Lera  Annat:       

Grundläggningssätt 

 Plintar  Pålar  Betongplatta på mark  Krypgrund  Annat:       

Stomme (material, dimensioner) 

      

Bjälklag (material, dimensioner) 

      

Tak (material, dimensioner, taklutning) 

      

Övrigt 

      

Installationer 

Ventilation  Självdrag  Mekanisk frånluft  Mekanisk till- och frånluft  Värmeåtervinning 

Vatten och avlopp  Helt ny installation  Utökning/ändring av befintlig installation 

Vatten anslutet till  Allmän anläggning  Egen anläggning  Gemensamhetsanläggning 

Spillvatten anslutet till  Allmän anläggning  Egen anläggning  Gemensamhetsanläggning 

Övriga upplysningar 

      

      

      

      

      

Bifogade handlingar. Samtliga handlingar ska lämnas i två ex. 

 Situationsplan   Planritning  Fasader  Sektion 

 Teknisk beskrivning  Förslag till kontrollplan Brandskyddsdokumentation  Bevis på färdigställandeskydd 

 Yttrande från arbetstagarorganisation Övrigt:       

Underteckna här. Om två personer står som sökande ska båda skriva under anmälan. 
Ort och datum 

      

Underskrift av sökande/byggherre 
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