ANMÄLAN enligt
plan- och byggförordningen
Datum:

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 16 §:
”Även om en åtgärd inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov, får åtgärden inte påbörjas i strid med
föreskrifter om skyldighet att anmäla åtgärden som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §:
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 16 kap. 8 §:
”Regeringen får meddela föreskrifter om att anmälan krävs för vissa åtgärder enligt 9 kap. 16 §”
Föreskrifter om anmälningsskyldighet finns i plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) 6 kap. 5 och 6 §§.
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
Namn

Personnummer

Postadress (utdelningsadress, postnummer, postort)
E-postadress

Telefon arbete (dagtid)

Mobiltelefon

Telefon hem

Anställd av (företag, utdelningsadress, postnummer, postort)
Behörighetsklass

Normal art

Certifieringsorgan

Certifieringsnummer

Gäller t.o.m.

Komplicerad art

Ärende
Rivning
Ändring av bärande
konstruktion

Ändring som avsevärt
påverkar planlösningen

Underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde

Ändring som väsentligt
påverkar brandskyddet

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

Gruppbostad

Industribyggnad/Lager

Affärshus/Rest./Café

Förskola/Skola

Vindkraftverk

Carport/Garage/Förråd

Annan:

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

m2

Byggnadsarea som avses rivas:

Antal berörda byggnader:

st

Övriga uppgifter:

m2

Handlingar som bifogas ansökan
Kryssa i tillämpliga rutor:
Situationsplan

Huvudritningar

Fasadritningar

Sektioner

Konstruktionsritningar

Ventilationsritningar

VA-ritningar

Skyddsrumsbesked

För eldstad:

Produktblad utvisande produkt- och miljögodkännande

Kontrollplan
Certifikat kontrollansvarig
Yttrande från
arbetstagarrepresentant

Rivningsplan

Miljöinventering

Sakkunnigcertifikat
Uppgifter om medverkande
projektörer & entreprenörer

Energiberäkning
Brandskyddsdokumentation

Bevis om tecknad
byggfelsförsäkring

Bevis om tecknat
färdigställandeskydd

Övriga upplysningar

Tidpunkt för påbörjande (tidigast efter erhållet startbesked)
Påbörjande av åtgärder innan startbesked erhållits medför en
automatisk byggsaktionsavgift på minst 0,5 prisbasbelopp.

Åtgärden avses påbörjas, datum:
Sökandes underskrift

Kontrollansvarigs underskrift

Sökandes namnteckning

Kontrollansvarigs namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Kontaktuppgift dagtid (namn och telefon)

Kontaktuppgift dagtid (namn och telefon)

INFORMATION
 En komplett anmälan består 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.
 Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga samt måttsatta.
 Debitering kommer att ske i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun.

 De personer som undertecknar blanketten har därigenom medgivit att Byggnadsnämnden i Lysekils
kommun behandlar ifyllda personuppgifter vid prövning av ansökan. Enligt 26 och 28 §§ personuppgiftslagen
ges rätt att på egen begäran få information om, och i förekommande fall rättelse av, de uppgifter som behandlas.
Lysekils kommun, Byggnadsnämnden, 453 80 Lysekil

