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ANMÄLAN OM ICKE BYGGLOVPLIKTIG 
ÅTGÄRD enligt plan och bygglagen (2010:900) 

Datum
               

Anmälan avser

□ Ändring av bärande konstruktion □            Ändring av planlösning □  Rivning utan krav på rivningslov

□ Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde

Installation eller väsentlig ändring av

□ Hiss □ Eldstad/rökkanal □ Ventilation □ Brandskydd □ VA-anläggning

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

               
Fastighetsägare (om annan än sökande)

               
Fastighetens adress

               
Postadress

               
Sökandens namn

               
Organisations-/Personnummer

Adress

               
Postadress

               
Telefon (även riktnummer)

               
Mobiltelefon

               
E-post

               
Faktureringsadress (om annan än sökandes)

               

Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål)

□ Enbostadshus              □ Tvåbostadshus □ Gruppbyggda småhus/
       radhus

□ Kontorshus

□ Affärshus            □ Industribyggnad □ Garagebyggnad

□ Förrådsbyggnad              □ Hotell/Restaurang □ Flerbostadshus
Antal berörda lägenheter

Annan byggnad eller anläggning, specificera.

Övriga upplysningar (Exempelvis märke på eldstad/rökrör, rivningsavfall som kan uppkomma, datum för planerad byggstart, med mera)
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□ Tillbyggnad på en- eller 
tvåbostadshus, max 15 kvm□ Inredning av ytterligare bostad

□ Komplementbyggnad, max 25 kvm - ange användningsområde: □ □ □ □Bostadshus Garage Förråd Övrigt, ange vad: ____________________

Uppgifter om kontrollansvarig
Namn Certifieringsnummer

Adress Postadress

Telefon (även riktnummer) E-post

Behörighetsklass vid riksbehörighet

□ Normal art □ Komplicerad art
Gäller till och med, datum Certifieringsorgan

Underskrifter
Sökandens underskrift Namnförtydligande

Kontrollansvariges underskrift Namnförtydligande

När du sänder in dina personuppgifter godkänner du att Östersunds kommun lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnat. Du har rätt att få 
information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga.

och plan- och byggförordningen (SFS 2011:338)
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