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ANMÄLAN

Avser ej byggpliktigt åtgärd

Datum

Tidaholms kommun
Miljö- och byggkontoret
522 83 Tidaholm
miljo.bygg@tidaholm.se
0502 – 60 60 10

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Sökanden: Förnamn

Efternamn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon dagtid

Postnummer

E-postadress

Postort

Telefon kvällstid

Faktureringsadress (om annan än ovan)
Byggherre: Namn

Telefon dagtid

Telefon kvällstid

E-postadress

Fastighetsägare, tomrättsinnehavare (om annan än sökanden)

Ärende
Rivning av

Ange orsak

byggnad

del av byggnad

Rivningsmaterial
Innehåller miljöfarligt avfall
Ändring av en byggnad
Konstruktionen av byggnadens bärande stomme berörs

Brandskyddet i byggnaden påverkas väsentligt

Avsevärt ändrad planlösning

anordning för ventilation i byggnader

Nyanläggning eller väsentlig ändring av VA-installation i en byggnad eller inom en tomt
Installation eller väsentlig ändring av
hiss

eldstad

rökkanal

Underhåll av

Nybyggnad eller väsentlig ändring av

byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser

vindkraftverk

Byggnad
Enbostadshus

Enbostadshus i grupp

Rad-, par-, kedjehus

Tvåbostadshus

Fritidshus

Hus för äldre eller funktionshindrade

Garage och förråd

Annat specialbostadshus

Industri och lagerbyggnad

Antal berörda lägenheter:
Flerbostadshus
Ange vilken
Annan byggnad eller anläggning
Datum

Byggnadsarbetena avses att påbörjas

Antal månader

Planerat färdigställande
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Kontrollansvarig
Behörighetsklass
Riksbehörig kontrollansvarig är anmäld

Normal art

Komplicerad art

Söker godkännande för aktuellt projekt

Vatten och avlopp
Anslutning till

Kommunalt

Gemensamhetsanläggning

Enskild anläggning

Vatten
Avlopp
Dagvatten
Uppvärmningssätt

Grundläggningssätt

Information
PBL 9 kap 22 § Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa
bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma
att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

Sakkunnigutlåtande (PBL 8 kap 4 §)
Tillgänglighet

Funktionalitet

Konstruktion

Brandsäkerhet

Miljö och hälsa

Kulturhistoriskt värde

Energihushållning

Kontaktperson
Kontaktperson: Namn

Telefon dagtid

E-postadress

Telefon kvällstid

Bilagor
Bifogade handlingar
Situationsplan

Nybyggnadskarta (tomtkarta)

Planritningar

Rivningsplan

Sektioner

Fasadritningar

Teknisk beskrivning

Anmälan kontrollansvarig

Annat

Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa
Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till ovan lämnade uppgifter

Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).
Sökandens underskrift

Namnförtydligande

HH 2011-06

Återställ

Skriv ut

