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Telefon:  0411 - 53 60 00 
Fax: 0411 - 53 60 65

Skurups kommun 
274 80 Skurup 
Besök: Stora Torggatan 4, Skurup

Anmälan - bygg

Myndighetsnämnden för miljö och byggnad 
 

Anmälan avser

Fastighetsbeteckning

Personnummer Faktureringsadress (om annan än ovanstående)

Postnummer Postort

Telefonnummer bostad och arbete

Personuppgifter som lämnas till Skurups kommun kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som det behövs för att administrera tjäntser som t ex el, 
vatten/avlopp och bygglov. 
Önskas mer information om vilka uppgifter som behandlas om er, ber vi er skriva till Skurups kommun, 274 80 Skurup. 
Samma adress gäller vid begäran om rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter

Fastighetsadress

Byggherrens namn

Postadress

Byggnadarbete avses att påbörjas datum
Ja Nej

Skyddsrumsbesked 
föreliggar

Ändring av konstruktion

HissVA/VVS

Installation av eldstad i befintlig skorsten

Komplementbyggnad

Tillbyggnad

Brandskydd

Ändrad användning

Ventilation

Enbostadshus

Fritidshus

Tvåbostadshus

Carport

Flerbostadshus

Glesbygd

Kontorshus

Uterum

Affärshus

Förrådsbyggnad

Industribyggnad

Annan byggnad eller anläggning

Byggherrens underskrift

Underskrift

Komplementbostadshus

Datum
Myndighetsstämpel

Postnummer Postort

Telefonnummer bostad och arbete

Namn

Postadress

Amälan om kontrollansvarig

Komplicerad artNormal art
Behörighetsklass vid riksbehörighet

Certifieringsorgan

Certifiering gäller t o m

Myndighetsenheten bygg tillämpar förenklad delgivning enligt SFS 2010:1932 §22-26

Information om delgivning

Ändring enbostadshus till flerbostadshus

Kontaktperson/personnummer

E-post/Fax

E-post/Fax
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Personuppgifter som lämnas till Skurups kommun kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som det behövs för att administrera tjäntser som t ex el, vatten/avlopp och bygglov.
Önskas mer information om vilka uppgifter som behandlas om er, ber vi er skriva till Skurups kommun, 274 80 Skurup.
Samma adress gäller vid begäran om rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter
I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten medger du att miljö- och byggnadsnämnden i Skurups kommun behandlar dessa personuppgifter om dig vid behandling av din ansökan. Enligt §§ 26 och 28  på personuppgiftslagen har du rätt att, på begäran, få information och rättelse av de uppgifter som behandlas. 
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