
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blanketten skickas till: 

Anmälan av 

bygglovbefriad åtgärd 
- uppförande av komplementbyggnad (sk. 
Attefallshus) eller tillbyggnad 
enligt 9 kap. 4 a, 4 b och 4 c §§ plan- och 
bygglagen (2010:900) 

Plats för ankomststämpel 

Miljö- och byggenheten 
512 80 Svenljunga 
 

OBS! Åtgärden får inte påbörjas innan det finns ett skriftligt startbesked från byggnadsnämnden. 

Anmälan avser nybyggnation av komplementbyggnad 
Typ av komplementbyggnad: 

 Komplementbostadshus  Garage  Förråd  Gäststuga 

Byggnadsarea:  Det finns andra byggnader på tomten som är uppförda med stöd av 9 kap 4 a § 

Anmälan avser åtgärd på huvudbyggnad/tillbyggnad 
Typ av huvudbyggnad: 

 Enbostadshus  Tvåbostadshus  Fritidshus  

Vad ska göras: 

 Tillbyggnad max 15 m2  Takkupor (totalt max 2 st)  Inreda ytterligare en bostad/lägenhet i huset 

Byggnadsarea före: Byggnadsarea efter: 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 
 

Fastighetsadress 
 

Sökande 
Sökandes namn 
 

Person/organisationsnummer 
 

Medsökandes namn (t ex make/maka) 
 

Person/organisationsnummer 
 

Adress 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

e-postadress sökanden 
 

Telefon dagtid 
 

Kontaktperson (om annan än sökanden) 
 

e-postadress kontaktperson 
 

Telefon dagtid 
 

Faktureringsadress (om annan adress än ovanstående, vi kan inte fakturera någon annan än sökanden) 
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Byggherre 
Sökanden avser att vara byggherre  ja  nej, uppgifter om byggherre fylls i nedan 

Byggherrens namn Person/organisationsnummer 
 

Adress 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

e-postadress sökanden 
 

Telefon dagtid 
 

Byggstart mm 
Planerad byggstart (datum) 
 

Planerad byggtid (månader) 
 

Uppskattad sammanlagd produktionskostnad (inkl. moms) 
 

Anslutning till: 
Kommunalt 
Gemensamhetsanläggning 
Enskild anläggning 

Vatten 
 
 
 

Avlopp 
 
 
 

Dagvatten  
 
 
 

Anslutning till: 
Vatten 
Avlopp 
Dagvatten 

Kommunalt 
 
 
 

Gemensamhetsanläggning 
 
 
 

Enskild anläggning 
 
 
 

Grundläggningssätt (kortfattat) 
 
 

Utvändiga material och färger 
Fasad 

 Trä 
 

 Tegel 
 

 Puts 
 

 Betong 
 

 Annat: 
Färg 

Tak 
 Tegel 

 
 Betong 

 
 Plåt 

 
 Skiffer 

 
 Annat: 

Färg 

Fönster 
 Isolerglas 

 
 Treglas 

 
 En/tvåglas 

Fönsterbågar 
 Trä 

 
 Plast 

 
 Lättmetall 

Färg 

Följande handlingar bifogas 
 Situationsplan 
 Nybyggnadskarta (tomtkarta) 
 Plan-/fasadritningar 
 Sektioner 

 Markplaneringsritning 
 Teknisk beskrivning 
 Kontrollplan 
 Anmälan kontrollansvarig 

Upplysningar 

: Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Faktura skickas separat. 
: Lämnade personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen. 

Underskrift 
Sökandens underskrift 

 

Namnförtydligande 
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