ANMÄLAN
Datum

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Telefon arbete

Fastighetsadress

Organisationsnummer/personnummer

Mobiltelefon

Sökandes namn

E-faktura/ID-nr

Telefon bostad

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort

E-postadress

Kontrollansvarig (krävs ej vid t ex installation av eldstad)
Namn

Personnummer

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefon bostaden

Anställd av (företag)
Behörighetsklass
Normal art

Telefon arbete
Mobiltelefon

E-postadress
Certifieringsorgan

Certifieringsnr

Gäller t.o.m

Komplicerad art

Ärende
Ändring som avsevärt
Ändring som väsentligt
påverkar planlösningen
påverkar brandskyddet
Underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde

Rivning

Ändring av bärande
konstruktion
Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk

Installation eller väsentlig ändring av:
Hiss
Eldstad
Attefallsåtgärd:

Tillbyggnad

Kan farligt avfall förekomma i samband med
någon av ovanstående åtgärder?
Byggnadstyp
Enbostadshus
Flerbostadshus,
Förskola/skola

Rökkanal

Ventilation

VA-anläggning

Nybyggnad
komplementbostadshus

Nybyggnad
komplementbyggnad

Inredning av
ytterligare bostad

Ja (om Ja, ska detta ingå i kontrollplanen)
Nej

Tvåbostadshus
st berörda lägenheter
Affärshus/café/restaurang

Parhus
Fritidshus
Carport/garage/förråd

Kedjehus/radhus
Hotell
Vindkraftverk

Gruppbostad
Lager/industribyggn
Annan

Areauppgifter (vid rivning av byggnad/er eller del därav)
Bruttoarea som avses rivas:

m2

Byggnadsarea som avses rivas:

m2

Nytillkommen bruttoarea

m2

Nytillkommen byggnadsarea

m2

Antal berörda byggnader:

Handlingar som bifogas anmälan
Situationsplan

Huvudritningar

Sektioner

Fasadritningar

Konstruktionsritningar

Ventilationsritningar

VA-ritningar

Förslag till kontrollplan

Miljöinventering

Certifikat kontrollansvarig

Sakkunnigcertifikat

Brandskyddsdokumentation

Skyddsrumsbesked

Energiberäkning

Yttrande från arbetstagarrepresentant

Bevis om tecknat färdigställandeskydd

Uppgifter om medverkande om medverkande projektörer och entreprenörer

anmälan 2014-06-30

st

Kort beskrivning av planerade åtgärder

Tidpunkt för påbörjan (tidigast efter startbesked)
Åtgärden avses påbörjas, datum

Sökandes och kontrollansvarigs underskrifter
Namnteckning sökande
Namnförtydligande

Namnteckning kontrollansvarig

Kontaktperson, namn och telefon
(dagtid)

Namnförtydligande

Gulmarkerade uppgifter måste lämnas för att prövningen av ärendet ska kunna påbörjas.
Åtgärden får enligt 10 kap 2§ plan- och bygglagen (2010:900) inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.
Anmälan inlämnas i original till: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund. Besöksadress: Brotorget 1, Lund.
Fakturering till annan än sökande godtas endast om fullmakt inges. Debitering av avgifter för bygglov, anmälan, nybyggnadskarta, planavgift,
utstakning och lägeskontroll kommer att ske i enlighet med byggnadsnämndens taxa (www.lund.se). Avgift debiteras även då anmälan
återkallas eller avslås eller då ärendet avskrivs av annat skäl.
Genom att underteckna blanketten medger du också att byggnadsnämnden i Lunds kommun behandlar ifyllda personuppgifter vid
handläggning av din anmälan. Enligt §§ 26 och 28 personuppgiftslagen har du rätt att på egen begäran få information om och rättelse av de
uppgifter som behandlas.

