Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

Anmälare

Namn/företagsnamn

Person/organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Mobiltelefon

E-post (som läses regelbundet)

Kommunikation och beslut via e-post

☐ Ja

☐ Nej

Byggherre

☐ Anmälare är också byggherre
☐ Annan byggherre än anmälare, kontaktinformation redovisas i separat handling
Fakturamottagare

☐ Anmälare är också fakturamottagare
☐ Annan fakturamottagare än anmälare, kontaktinformation redovisas i separat handling
Eventuell medanmälare eller kontaktperson om anmälare är ett företag
Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Mobiltelefon

E-post (som läses regelbundet)

Kommunikation och beslut via e-post

☐ Ja

☐ Nej

Fastighet

Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

Beskrivning av sökta åtgärder
Datum för planerad byggstart

Fastighetens postadress

Planerad byggtid, i månader

Anmälan avser följande åtgärd

☐ Tillbyggnad
☐ Tillbyggnad till en- eller tvåbostadshus (15 kvm)
☐ En takkupa
☐ Två takkupor
☐ Komplementbyggnad
☐ Komplementbostadshus
Anmälan avser ändring av byggnad

☐ Inredande av ytterligare en bostad i ett enbostadshus
☐ Konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs
☐ Byggnadens planlösning påverkas avsevärt
☐ Brandskyddet i byggnaden påverkas väsentligt
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Anmälan avser installation av eller väsentlig ändring av

☐ Hiss
☐ Eldstad eller rökkanal
☐ Anordning för ventilation i byggnad
☐ En anläggning för vatten/avlopp i en byggnad eller inom en tomt
Anmälan avser rivning av

☐ Byggnad
☐ Del av byggnad
☐ Rivningsmaterialet innehåller farligt avfall
Anmälan avser underhåll av

☐ Byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser
Byggnadens ursprungliga byggnadsår

Byggnadens användning den senaste tioårspreioden

Anmälan avser nybyggnad eller väsentlig ändring av

☐ Vindkraftverk
Byggnad

Byggnad/anläggning

☐ Enbostadshus
☐ Fritidshus
☐ Tvåbostadshus
☐ Flerbostadshus

☐ Rad-, par-, kedjehus
☐ Komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt)
☐ Industri- eller lagerbyggnad
☐ Studentbostadshus
☐ Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning
☐ Annan byggnad eller anläggning

Om flerbostadshus, ange antal lägenheter
Om annan byggnad eller anläggning, ange typ

Areauppgifter
Byggnadsarea, kvm

Bostadsarea, kvm

Bruttoarea, kvm

Utvändiga material och färger (anges vid ny- och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring)
Fasadbeklädnad

☐ Tegel
☐ Betong
☐ Plåt
☐ Trä

☐ Puts
☐ Glas
☐ Annat:

Kulör fasad
Takbeläggning

☐ Lertegel
☐ Betongtegel
☐ Plåt
☐ Papp
Kulör tak

☐ Skiffer
☐ Koppar
☐ Annat:
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Fönster

Fönsterbågar

☐ Isolerglas
☐ Treglas
☐ En-/tvåglas

☐ Trä
☐ Plast
☐ Lättmetall
☐ Annat:

Kulör fönster

Vatten och avlopp
Anslutning vatten

Anslutning avlopp

Anslutning dagvatten

☐ Kommunalt
☐ Gemensam anläggning
☐ Enskild anläggning

☐ Kommunalt
☐ Gemensam anläggning
☐ Enskild anläggning

☐ Kommunalt
☐ Gemensam anläggning
☐ Enskild anläggning

Om gemensam anläggning beskriv vilken

Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till lämnade uppgifter
Beskriv önskade åtgärder (kan lämnas in i separat handling)

Bilagor som ska bifogas

☐ Bilaga 1, Situationsplan
☐ Bilaga 2, Planritningar
☐ Bilaga 3, Fasadritningar
☐ Bilaga 4, Sektionsritningar
☐ Bilaga 5, Annan aktuell ritning,
☐ Bilaga 6, Anmälan om kontrollansvarig
☐ Bilaga 7, Beskrivning av projektet
☐ Bilaga 8, Teknisk beskrivning
☐ Bilaga 9, Kontrollplan
☐ Bilaga 10,
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Information
Om anmälan är ofullständig får samhällsbyggnadsnämnden förelägga sökanden att
avhjälpa bristerna inom viss tid. Anmälan kan avvisas eller ärendet kan komma att avgöras i
befintligt skick om föreläggandet inte följs. Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har
lämnats.
Information om bygglov och ej bygglovspliktiga åtgärder finns på vår hemsida:
uddevalla.se. Vid frågor kontakta oss på telefon: 0522 – 69 60 00.
Avgift
Avgift tas ut för handläggning. Information om avgifter finns på vår hemsida: uddevalla.se.
Ofullständig anmälan kan ta längre tid att handlägga. Avgift tas ut även om anmälan inte
godtas.
Personuppgifter
Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter på
uddevalla.se/personuppgifter.

Godkännande

☐ Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter
som lämnats i blanketten förs in i kommunens register och att en avgift kommer att tas ut för
handläggning. (Fylls i av den som är anmälare)
Underskrift
Ort och datum

Ort och datum

Namnförtydligande anmälare

Namnförtydligande medanmälare

Underskrift anmälare

Underskrift medanmälare

Blanketten skickas till

e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se
Adress: Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla

Blanketten uppdaterad 2020-05-11

