ANMÄLAN

Ej bygglovspliktig åtgärd

Bollebygds kommun
517 83 Bollebygd
byggochmiljo@bollebygd.se
033-430 55 88 (bygglovsrådgivning)

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Sökande/byggherre: Förnamn

Efternamn

Personnummer/org.nummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Telefonnummer

Postnummer

E-postadress

Postort

Mobilnummer

Faktureringsadress (om annan än ovanstående)
Byggherre: Förnamn och efternamn

Telefon:

E-postadress:

Fastighetsägare (om annan än sökande):

☐ Jag godkänner kommunikation via e-post
Ärende

☐ Nybyggnation
Komplementbyggnad
Attefallshus/Attefallstillbyggnad

☐ Tillbyggnation
Max 15 m2

☐ Nybyggnation
Takkupa

☐ Inreda ytterligare bostad

Rivning

☐ Rivning av byggnad

☐ Rivning av del
av byggnad

☐ Rivningsmaterialet innehåller miljöfarligt avfall

Ändring av byggnad

☐ Konstruktionen av byggnadens bärande stomme berörs

☐ Brandskyddet påverkas väsentligt

☐ Avsevärt ändrad planlösning
☐ Nyanläggning eller väsentlig ändring av VA-installation

☐ Anordning för ventilation

Byggnad

☐ En-/tvåbostadshus

☐ Rad-, par-, kedjehus

☐ Fritidshus

☐ Garage och förråd

☐ Annat specialbostadshus

☐ Hus för äldre eller funktionshindrade

☐ Industri och lagerbyggnad
☐ Flerbostadshus

Antal berörda lägenheter:

☐ Annan byggnad eller anläggning

Ange vilken:

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
byggochmiljo@bollebygd.se
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Byggnadsarbetena avses
att påbörjas

Datum

Planerat färdigställande

Antal månader

Vatten och avlopp
Anslutning till

Kommunalt

Gemensamhetsanläggning

Enskild anläggning

Vatten

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Avlopp
Dagvatten
Uppvärmningssätt

Grundläggningssätt

Information
PBL 9 kap 22 §. Om ansökningen är ofullständig, får byggnads- och miljönämnden 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.

Kontaktperson
Namn

Telefon

E-postadress

Bilagor
Handlingar som ska bifogas anmälan:

☐ Planritning
☐ Fasadritning eller foton
☐Teknisk beskrivning

☐ Sektionsritning
☐ Rivningsplan

☐Situationsplan
☐ Kontrollplan

Avgift, personuppgifter och förenklad delgivning
Avgift betalas enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.
Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Samhällsbyggnadsnämnden blir
ansvariga för dina personuppgifter när den ifyllda blanketten inkommer till kommunen. Mer information om
hur dina personuppgifter behandlas finns på kommunens hemsida.
Bygg- och miljöenheten använder sig ibland av så kallad förenklad delgivning
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Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till ovan lämnade uppgifter

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

.....................................................................

..................................................................
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Förslag till enkel kontrollplan
Sökande
Namn/Företag

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Ärende
Typ av byggnad/anläggning
Planerad byggstart

Beräknat slutdatum

Kort beskrivning av projektet

Kontrollpunkter

Enligt plan- & bygglagen skall byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av byggåtgärd (kontrollplan)

Kontroller som ska
utföras

1.
2.

3.
4.
5.

☐
☐
☐
☐
☐

Den sökande markerar vilka kontroller som ska
utföras under byggnationen
Den sökande skriver under förslag till enkel
kontrollplan och skickar in den tillsammans med
anmälan
Efter att samhällsbyggnadsnämnden har gett
startbesked och fastställt kontrollplanen får
byggnationen påbörjas
Under byggnationen fyller byggherren/sökande
efter hand i vilka kontroller som är utförda
När byggnationen är klar skrivs kontrollplanen
under och skickas in till
samhällsbyggnadsnämnden för slutbesked

Kontrollera att utförandet stämmer överens med
beviljat bygglov
Kontrollera att byggnationen stämmer överens med
tillverkarens anvisning
Placeringen av det som byggts (se protokoll från
lägeskontroll)
Kontrollera att åtgärden är färdigställd
Kontrollera att utförda åtgärder uppfyller gällande
bygglagstiftning i BBR och PBL

☐

Kontroller som är
utförda

Signatur

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Underskrift av sökande
Ort och datum

Underskrift av sökande

Namnförtydligande

Se nästa sida för ansökan om slutbesked.
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Ansökan om slutbesked
När byggnationen är färdigställd och kontrollplanen är uppfylld skall den sökande ansöka om slutbesked.
Byggnadsverket får inte tas i bruk innan Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett slutbesked. Tas
byggnadsverket i bruk innan slutbesked har lämnats kan Samhällsbyggnadsförvaltningen påföra en avgift
(byggsanktionsavgift).
För vissa små och enkla ärenden kan Samhällsbyggnadsförvaltningen dock besluta att byggnadsverket får tas
i bruk utan att Samhällsbyggnadsförvaltningen gett slutbesked.

Ansökan om slutbesked och underskrift av byggherre/sökande
Ort och datum
Underskrift av sökande

Namnförtydligande

Kryssa i på föregående sida vilka av punkterna som har kontrollerats och skriv sedan
under ansökan om slutbesked, innan ni skickar in kontrollplanen.
Skicka in båda sidorna av kontrollplanen till samhällsbyggnadsnämnden för att
ansöka om slutbesked.

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
byggochmiljo@bollebygd.se

