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 ANMÄLAN enligt  

 plan- och byggförordningen 
 
  Datum: 
 
 

Fastighet och sökande 
Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 

Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Sökandes namn (byggherre) Organisations-/personnummer 

Sökandes postadress (utdelningsadress, postnummer, postort) 

E-postadress Mobiltelefon Kommunikation och beslut via e-post              

         Ja                  Nej                       

Faktureringsadress om annan än ovan  

 

 

Postnummer och postort Referensnummer: 

Kontrollansvarig – om ärendet så kräver, anmälan på särskild blankett 

 

Attefalls hus max 25 m2 (komplementbostadshus) 

Attefallhus max 25 m2, (gäststuga, förråd, carport) 

Attefallstillbyggnad 15 m2 

Takkupa 

Underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde 

 

 

Ändring av bärande konstruktion 

Ändring som avsevärt påverkar planlösningen 

Ändringar som avsevärt påverkar brandsskyddet 

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       Annat: 

 

 

 

 



   

 

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

Bruttoarea: m2 Byggnadsarea: m2 

Antal berörda byggnader: st Övriga uppgifter: 

 

Övriga upplysningar 

 

 

Sökandes underskrift  
Sökandes namnteckning 

Namnförtydligande 

Kontaktuppgift dagtid (namn och telefon) 

 
 
INFORMATION 

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga samt måttsatta. Största godkända format är A3. Debitering av 
avgifter för lov, nybyggnadskarta, planavgift kommer att ske i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige i Lysekils 
kommun. 

 

 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som kontaktuppgifter, personnummer, reg.nr. Syftet är att kunna dokumentera till 
exempel ärenden, avtal, arrenden, fakturera och för att kunna kontakta dig om vi har frågor. 
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i texten ovan. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 enligt 
dataskyddsförordningen. 
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. 
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att 
vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta 
registrator@lysekil.se. Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår 
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Adress: 
Lysekils kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | planochbygg@lysekil.se | www.lysekil.se 
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