
  ANMÄLAN Ej bygglovpliktig åtgärd 
  Datum 
                
  ___________________ 

 
 
Fastighet och sökanden 
Fastighetsbeteckning 
 
 

Fastighetens adress 

Sökandens namn 
 
 

Organisations-/personnummer 

Utdelningsadress 
 
 

Telefon arbete 

E-postadress 
 
 

Mobiltelefon Telefon hem 

Fastighetsägare (Om annan än sökanden) 
 
 
 

Kontaktperson 
Namn 
 
 

Telefon arbete Telefon hem 

E-postadress 
 
 

Mobiltelefon 

 
 

Anmälan avser 
Rivning av 

 byggnad 

 

 

 del av byggnad 

Rivningsmaterial 

 Innehåller sådant farligt avfall som avses i PBL eller MB 

Ändring av byggnad 

 Konstruktion av byggnadens 
bärande delar berörs 

 

 Byggnadens planlösning       
påverkas avsevärt 

 

 Brandskyddet i byggnaden 
påverkas väsentligt 

Installation eller väsentlig ändring av 

 hiss 

 

 anordning för ventilation  
 

 en anläggning för VA i en 
byggnad eller inom en tomt 

 

Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål) 
 

 Enbostadshus 
 

 

 Tvåbostadshus 
 

 

 Gruppbebyggelse 

       småhus/radhus 
 

 

 Flerbostadshus 
 

Antal berörda lägenheter 

 

 Kontorshus 
 

 

 Affärshus 
 

 

 Industri-/lager 

      byggnad 
 

 

 Fritidshus 
 

 

 Garagebyggnad 
 

 

 Förrådsbyggnad 
 

 

 Vårdboende 

 
 

Annan byggnad eller anläggning, ange vilken 
 

 

Vatten- och avlopp  Uppvärmningssätt 

Anslutning till Kommunalt Gemensamhets- 
anläggning 

Enskild 
anläggning 

Vatten    

Avlopp    

Dagvatten    
 

 

Information 

PBL 9 kap 22 § Om ansökan är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom 
en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan 
komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs. 
Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick. 
 

Sakkunnigutlåtande (PBL 8 kap 4 §) 
 

 Tillgänglighet 
 

 

 Funktionalitet 
 

 

 Konstruktion 
 

 

 Energihushållning 
 

 

 Kulturhistoriskt värde 
 

 

 Brandsäkerhet 
 

 

 Miljö och hälsa 
 

 

 Vatten och avlopp 
 

 

 Buller 
 

 

  
 

 

 
Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 

Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 441 77 samhallsbyggnad@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 
 

 Fjärrvärme  Olja  Ved  

 Sol  Pellets  El  

 Övrigt 

 Bergvärme  Jordvärme  Sjövärme Anmälan sker på  
särskild blankett 

 
 Samhällsbyggnadsnämnden 

 



Bilagor 
 

 Situationsplan 

       (Måttsatt) 

 

 Nybyggnadskarta 

       (Måttsatt) 

 

 Planritning 

       (Måttsatt) 

 

 Fasadritning 

       (Måttsatt) 

 

 Sektionsritning 

       (Måttsatt) 

 

 Avfallshanteringsplan 
 

 

 Teknisk    

      beskrivning 
 

 

 Förslag till 

       kontrollplan 
 

 

 Anmälan  

      kontrollansvarig 
Anmäls på särskild 
blankett 

 

 Yttrande från 

      arbetstagarrepr. 
 

 

 Uppgift om  

      medverkande 
      projektörer 
 

 

 Bevis på byggfels- 

      försäkring  och 
      färdigställandeskydd 
 

 

 Annat 

 

 
 

Om ansökan avser rivning  
Husets ursprungliga byggnadsår eller användning under den senaste 10-årsperioden 
 
 
 

Beskrivning av projektet och eventuella förtydligande till ovan lämnade uppgifter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avgift 
 

Avgift betalas enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa 
 

 

Underskrift 
Sökandens underskrift 

 
 

Namnförtydligande 

Senast redigerad 2014-04-08 
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