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Fastighet och fastighetsägare                                                                                     
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress (gatuadress) 

Fastighetsägare (namn, gatuadress, postnummer, ort) 
 

Byggherrens/sökandes kontaktuppgifter 
Namn 
 

Organisations-/personnummer 
 

Adress (gatuadress) 
 
Postnummer 
 

Ort 
 

Telefon-/mobilnummer 
 

E-postadress 
 

Fakturamottagare om annan än byggherren/sökande  
Namn 
 

Organisations-/personnummer 
 

Projekt-/referensnummer 

Adress (gatuadress, postnummer, ort) 
 

Kontaktperson 
Namn 
 

Telefon-/mobilnummer 
 

E-postadress 
 

Anmälan avser 
Attefalls bygglovsbefriade åtgärder 
       Attefallshus       Tillbyggnad       Inreda ytterligare bostad         Takkupa 
Ändring av en byggnad 
       Konstruktionen av byggnadens  
       bärande delar berörs 

      Byggnadens planlösning  
      påverkas avsevärt 

      Brandskyddet i byggnaden 
      påverkas väsentligt 

Installation eller väsentlig ändring av 

       Hiss        Anordning för ventilation i byggnader       En anläggning för VA i en byggnad eller inom en tomt 

       Eldstad                

Underhåll av    Nybyggnad eller väsentlig ändring av 
       Byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas  
        av skyddsbestämmelser 

         Vindkraftverk 

Rivning av en byggnad (kontrollplan rivning krävs)  
       Hel byggnad         Del av en byggnad 
  
Typ av byggnad 

 En-
bostadshus 

 Rad-, par- 
kedjehus 

 Två- 
bostadshus  Fritidshus  Fler- 

bostadshus 

Antal berörda lägenheter: 

 Industri- och 
lagerbyggnad  

Garage 
och 
förråd 

  Student- 
 bostadshus 

     Annan byggnad eller anläggning, ange vilken: 
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Utvändiga material, färger och anslutningar (vid ny- och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring) 
Fasadbeklädnad Annat Färg 

      Tegel Betong Plåt Trä  Puts   Glas   

Takbeläggning Annat Färg 

      Lertegel Betong Plåt Papp  Skiffer  Koppar  
 

Fönster Annat Färg 

      Isolerglas Treglas 
En/två-
glas 

Trä Plast 
 Lätt- 
metall 

  

 
 
Anslutning till 

 
Kommunalt 

Gemensamhets-
anläggning 

Enskild 
anläggning 

Ingen 
förändring 

Uppvärmningssätt 
 
 Vatten      

 
 

Avlopp       Grundläggningssätt 
Dagvatten       

Bifogade handlingar  

 Situationsplan  Nybyggnadskarta (tomtkarta)  Planritningar  Kontrollplan rivning 

 Sektioner  Fasadritningar  Teknisk beskrivning  Anmälan 
kontrollansvarig 

 Kontrollplan  Annat: 

Avgift 
Avgift betalas enligt kommunens fastställda taxa. 

Underskrift 
Lämnade personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL) 
Jag försäkrar att de uppgifter jag har lämnat i denna ansökan är sanna och korrekta: 
Datum Byggherrens underskrift 

 
 

Namnförtydligande 
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