
ANMÄLAN
Ej bygglovpliktig åtgärd

Fastighet
Fastighetsbeteckning
 

Adress
 

Fastighetsägare
Om sökanden/byggherren är ett företag ska bevis om

firmatecknare medsändas

Fastighetsägare
 

Organisations-/Personnummer
 

E-post
 

Telefon
 

Mobil
 

Postadress
 

Postort
 

Postnummer
 

Kontaktperson
 

Telefon
 

E-post
 

Byggherre (om annan än fastighetsägare)

Byggherre
 

Organisations-/Personnummer
 

E-post
 

Telefon
 

Mobil
 

Faktureringsadress
 

Ärende
Typ av byggnad som berörs av ärendet:
 

Rivning byggnad del av byggnad Rivningsmaterialet innehåller sådant farligt avfall som avses i PBL eller MB

Nybyggnad, tillbyggnad, installation eller väsentlig ändring av:

Beskriv
 

Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser

Om anmälan avser rivning eller ändrad användning:

Husets ursprungliga byggnadsår eller användning under den senaste 10-årsperioden
 

Antal lägenheter före åtgärden
 

Antal hissar före åtgärden
 

Antal hissar som installerats
 

Byggnadsarbetena påbörjas:
 

Planerad byggtid (månader)
 

Vatten och avlopp
Vatten anslutet till: Kommunalt Gemensamhetsanläggning Enskild anläggning

Avlopp anslutet till: Kommunalt Gemensamhetsanläggning Enskild anläggning

Dagvatten anslutet till: Kommunalt Gemensamhetsanläggning Enskild anläggning

Uppvärmningssätt
 

Grundläggningssätt
 

Signerat av: #userinfo.givenname# #userinfo.surname# #userinfo.ssn# 2016-02-29

 
Miljö och Byggnämnden

 
Postadress Besöksadress Telefon  Telefax Bankgiro Organisationsnummer

Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-67 80 00  0370-67 81 55 5950-7434 212000-0522
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E-post Internetadress     
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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.

PBL 8 Kap 4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om

1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, och
9. hushållning med vatten och avfall.

Bilagor

Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden
Beskriv
 

Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa

Personuppgiftslagen (PuL). 
I och med Din ansökan kommer Dina personuppgifter att registreras för handläggning av ärende. Om Du vill ha information om vilka
uppgifter som finns registrerade om Dig eller hur uppgifterna används bör Du meddela oss skriftligt

Underskrift Namnförtydligande

Signerat av: #userinfo.givenname# #userinfo.surname# #userinfo.ssn# 2016-02-29
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