
Postadress Besöksadress Telefon                    E-post  Hemsida 
Bygglov, Umeå kommun Stadshuset 090 - 16 13 61         bygglov@umea.se www.umea.se/bygglov  
901 84  UMEÅ Skolgatan 31 A Kundtjänst  

 

Umeå kommun  ANMÄLAN 
Byggnadsnämnden  Komplementbyggnad om högst 25 m² BYA 

 
      * Obligatoriska uppgifter 
 
1. Fastighet och Byggnad *     
Fastighetsbeteckning* 
 

Adress*  Postnummer* Postort* 

Komplementbyggnad om högst 25 m² BYA huvudsakliga användningsområde* 
 Garage  Förråd  Gäststuga  Lusthus  Växthus   Carport/Skärmtak 

 Annat, ange: ______________________________________________________ 

Komplementbostadshus, vänligen fyll i blankett ”Anmälan - Komplementbostadshus” 

 Härmed intygas att härdat säkerhetsglas enligt Boverkets Byggregler (BBR) avsnitt 8:353 kommer att 
användas i glasytor där underkant glasytan till golv eller mark understiger 600 mm. 

2. Byggherre* (Sökande) 
Namn*  
 

Personnummer* 
 

Adress*  Postnummer* Postort* 

Telefon arbete 
 

Telefon bostaden  
 

Mobiltelefon* 
 

E-post  Kommunicering via epost? 
 Ja   Nej 

3. Fakturamottagare om annan än Byggherren  
Namn 
 

Adress (Gatuadress, Postnummer och Ort) 
 

Projekt-/referensnummer 
 

Organisationsnummer/Personnummer  
 

4. Följande handlingar skall lämnas in med anmälan till Byggnadsnämnden* 

Handläggning av ärendet kommer inte att påbörjas förrän alla nedanstående handlingar är inlämnade. Exempel 
finns på vår hemsida.  

Vi kan efter vår inledande handläggning se att fler handlingar kan krävas för att vi ska kunna ge ett Startbesked.   

 Situationsplan  Planritning/planritningar  Fasadritningar  Sektionsritning 

 Skriftligt godkännande från berörda grannar vid placering 
närmare än 4,5 meter från tomtgräns/tomtgränser. Övrigt, ange vad: 

Innan byggnadsarbetena påbörjas måste ett Startbesked vara lämnat. Skulle 
byggnadsarbetena påbörjas innan Startbesked är lämnat kan Byggnadsnämnden ingripa enligt 
plan- och bygglagen 11 kapitel och en sanktionsavgift kan komma att tas ut.  

5. Byggherrens underskrift* 
Datum 

 

Underskrift  Namnförtydligande 

 

Vid frågor kontakta Kundtjänst Plan och Bygg, kontaktuppgifter nedan.  
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