Fastighet och sökande*

ANMÄLAN

Installera och/eller ändra:

(inlämnas i ett exemplar)

Rivning av byggnad

-byggnad, interiört
-hiss

Ändring brandskydd

-anordning för ventilation

Underhåll byggnad

-anordning för VA inom tomt

Farligt avfall vid rivning

-vindkraftverk

Fastighetsbeteckning*

Fastighetens gatuadress*

Sökande, namn*

Person- eller organisationsnr*

Sökande, postadress, postnr och ort* (hit skickas beslut och faktura om inget annat anges på denna blankett)
Sökande, fakturaadress (om annan än ovan)

Telefon (även riktnummer)
Telefon, mobil

E-postadress

Annan kontaktperson, namn, adress, telefon dagtid (som i första hand ska kontaktas vid behov av kompletteringar)
Fastighetsägare (om annan än sökande) namn, adress

Ansökan avser*

Kortfattad beskrivning av åtgärden

Tidpunkt då arbetena är avsedda att påbörjas

Area som omfattas av åtgärden

Byggnadstyp*
En/tvåbostadshus

Garage

Förråd

Fritidshus

Carport

Verkstad/industri

Bifogade handlingar*
Certifikat kontrollansvarig

Brandskyddsbeskrivning

Kontrollplan

Andra handlingar:

Kontrollansvarig utsedd av byggherren*
Namn

Person- eller organisationsnr

Adress

E-postadress

Telefon, dagtid

Namnteckning*
Datum

Sökande, namnteckning (betalningsansvarig)

Namnförtydligande

Datum

Kontrollansvarig, namnteckning

Namnförtydligande

För åtgärder som inte kräver lov krävs, enligt plan- och byggförordning (2011:338), en anmälan vid:
a. rivning av en (eller en del av) byggnad. Undantag för komplementbyggnad samt för ekonomibyggnad för jord-, skogsbruk,
b. ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
c. underhåll av ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser,
d. farligt avfall i rivningsmaterial från inre ändringar i en byggnad,
e. en ändring av en byggnad om byggnadens bärande delar berörs, eller om byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
f. installation eller väsentlig ändring av en hiss,
g. installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation,
h. installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
i. nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk

*OBLIGATORISKA UPPGIFTER (andra uppgifter och handlingar kan komma att begäras i senare skede om det krävs för ärendets handläggning).
Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att bli registrerade i vårt datorsystem och användas för ärendets hantering. Alla uppgifter i detta system är offentliga.
Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till nedanstående adress.
Postadress
Falkenbergs kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
311 80 Falkenberg

Besöksadress
Rådhustorget

Telefon
0346-88 60 00

E-postadress
bygglov@falkenberg.se
Hemsida
kommun.falkenberg.se

