
   

 
Byggnadsnämnden 

 ANMÄLAN enligt  
 plan- och byggförordningen 
 
  Datum: 
 
 
Denna blankett används för anmälningspliktiga och/eller bygglovsbefriade åtgärder  
 
Installation eldstad/rökkanal, ändring av bärande konstruktion, installation eller väsentlig ändring av 
ventilation samt vatten/avlopp, grundförstärkning, rivning utanför planlagt område mm 
 
Tillbyggnad 15 m2, komplementbyggnad 25 m2, inredande av ytterligare bostad  

 

Fastighet och sökande 
Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 

Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Sökandes namn (= byggherre) Organisations-/personnummer 

Sökandes postadress (utdelningsadress, postnummer, postort) 

E-postadress Telefon arbete (dagtid) Mobiltelefon Telefon hem 

 

Kontrollansvarig – om ärendet så kräver, anmälan på särskild blankett 

 

Ärende 

 Rivning Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk 

 Ändring av bärande Ändring som avsevärt Ändring som väsentlig  
 konstruktion påverkar planlösningen påverkar brandskyddet 

 Underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde            Bygglovsbefriad åtgärd  

 Annat: 
          

Installation eller väsentlig ändring av: 

 Hiss Eldstad Rökkanal Ventilation VA-anläggning 

Kan farligt avfall förekomma i samband med åtgärderna: 

 Nej Ja Om ja, ange vad i en särskild rivningplan 

 

Byggnadstyp 

 En-/Tvåbostadshus Parhus Kedjehus/Radhus Fritidshus 

 Flerbostadshus (hus med 3 eller fler lgh) med berörda lägenheter  

 Carport/Garage/Förråd                          Annan: 

 

 

 

lpullu01
Textruta
(Dock inte för så kallade Friggebodar enligt plan- och bygglagen 9 kap. 4 §)



   
Areauppgifter (vid rivning av byggnad/er eller tillbyggnad, komplementbyggnad) 

Bruttoarea: m2 Byggnadsarea: m2 

Antal berörda byggnader: st Övriga uppgifter: 

 

Övriga upplysningar 

 

 

Påbörjande av åtgärder innan startbesked erhållits medför en 
obligatorisk byggsanktionsavgift på minst 0,5 prisbasbelopp! 

 

Sökandes underskrift  
Sökandes namnteckning 

Namnförtydligande 

Kontaktuppgift dagtid (namn och telefon) 

 
 

INFORMATION 

 Även bygglovsbefriade åtgärder kräver ritningar, såsom fasad-, plan och situationsplan (karta). 
Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga samt måttsatta. 

 En komplett anmälan av denna blankett samt de ritningar och handlingar i övrigt som behövs för 
bedömning av ärendet.  

 Om ansökan inte är komplett från början blir handläggningstiden längre. 

 Exempel på kontrollplaner för olika typer av projekt, samt rivningsplan, finns på Lysekils kommuns 
hemsida  
http://www.lysekil.se, under rubriken ”Bo och bygga”, länk ”Bygglov”, länk ”Blankettportal”. 

 Debitering kommer att ske i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun. 

 Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL). 

 

 

 

Mer information om anmälan, bygglov mm, www.lysekil.se, under rubriken ”Bo och bygga”, länk 
”Bygglov” 

http://www.lysekil.se/
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