Anmälan

ej bygglovspliktig åtgärd

Om sökanden/byggherren är ett företag ska bevis om
firmatecknare medsändas

Fastighet och anmälare/byggherre
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägare

Organisations-/Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)
Postnummer

Telefon (även riktnr)
Postort

Telefon (även riktnr)

E-postadress

Kontaktperson

Telefon (även riktnr)

Telefon (även riktnr)

E-postadress
Byggherre om annan än fastighetsägare

Organisations-/Personnummer

E-postadress

Telefon (även riktnr)

Telefon (även riktnr)

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Ärende
Rivning

Rivningsmaterial

Byggnad

del av byggnad

Innehåller sådant farligt avfall som avses i PBL eller MB

Nybyggnad, tillbyggnad eller väsentlig ändring av

tillbyggnad

komplementbyggnad

tillbyggnad till en- eller tvåbostadshus (15 kvm)

komplementbostadshus

en takkupa

inredande av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

två takkupor

konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs

byggnadens planlösning påverkas avsevärt
brandskyddet i byggnaden påverkas väsentligt

vindkraftverk
Installation eller väsentlig ändring av

hiss

eldstad

anordning för ventilation i byggnader
en anläggning för VA i en byggnad eller inom en tomt

rökkanal

Underhåll av

byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser
Typ av byggnad
Enbostadshus
Tvåbostadshus

Enbostadshus
i grupp
Rad-, par-, kedjehus
Fritidshus
Flerbostadshus

Antal berörda lägenheter

Industri- och lagerbyggnad
Garage och förråd
Studentbostadshus
Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning
Annat specialbostadshus
förråd
Ange typ

Annan byggnad

Datum

Byggnadsarbetena avses att
påbörjas

Eda kommun
Postadress
Box 66
673 22 Charlottenberg

därav specialbostad

Hemsida
www.eda.se
Besöksadress
Torget 1
673 32 Charlottenberg

Antal månader

Planerad byggtid

E-post
kommun@eda.se
Telefon
0571-281 00

Fax
0571-281 03

Organisationsnr
212000-1769
Bankgiro
560-9912

Vatten och avlopp
Anslutning till

Kommunalt

Gemensamhet Enskild
sanläggning
anläggning

Uppvärmningssätt

Vatten
Avlopp

Grundläggningssätt

Dagvatten

Information
PBL 9 kap 22 § Om anmälan är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid.
Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att anmälan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt
skick om föreläggandet inte följs.
<Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa anmälan eller avgöra ärendet i befintligt skick.

Sakkunnigutlåtande (PBL 8 kap 4 §)
Tillgänglighet
Brandsäkerhet

Funktionalitet

Konstruktion

Miljö och hälsa

Kulturhistoriskt värde

Energihushållning

Vatten och avlopp

Buller

Ventilation

Bilagor
Situationsplan

Nybyggnadskarta (tomtkarta)

Planritningar

Kontrollplan för rivning

Fasadritningar

Sektionsritningar

Teknisk beskrivning

Anmälan kontrollansvarig

Annat

Om anmälan avser rivning eller ändrad användning ange
Husets ursprungliga byggnadsår eller användning under den senaste 10-årsperioden
Antal lägenheter före åtgärden

Antal hissar före åtgärden

Antal hissar som installerats

Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till ovan lämnade uppgifter

Avgift
Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa

Kommunikation
Godkänner du/ni kommunikation via e-post
Ja
Nej

Godkänner du/ni kommunikation via sms
Ja
Nej

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

_____________ ________________________________________
Datum
Sökandens underskrift

Eda kommun
Postadress
Box 66
673 22 Charlottenberg

Hemsida
www.eda.se
Besöksadress
Torget 1
673 32 Charlottenberg

______________________________________
Namnförtydligande

E-post
kommun@eda.se
Telefon
0571-281 00

Fax
0571-281 03

Organisationsnr
212000-1769
Bankgiro
560-9912

