ANMÄLAN (EB.9:7)
(Inlämnas i 1 ex)

Datum

Samhällsbyggnadsnämnden
275 80 SJÖBO
Anmälan avser
Ändring av bärande konstruktion
Nybyggnad av komplementbyggnad max 30 kvm
Ändring av planlösning
Nybyggnad av komplementbostadshus max 30 kvm
Rivning
Ändring av komplementbyggnad till komplementbostadshus
Ventilation
Tillbyggnad av enbostadshus max 15 kvm
Hiss
Inredande av ytterligare en bostad i befintlig byggnad
Ändring av brandskyddet
Underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde
Installation eller väsentlig ändring av Va-anläggning
Uppgifter om byggnadsplats och sökanden (lämnas i 1 exemplar)
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Sökandes namn (om sökande är ett företag ange även kontaktperson)

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Postnummer

Telefon/mobilnummer

E-post

Byggherrens namn (om byggherren är annan än sökande)

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Postnummer

Telefon/mobilnummer

E-post

Ort

Ort

Faktureringsadress (om annan än sökande)
Namn/Företag

Personnummer/organisationsnummer

Telefon/mobilnummer
Adress:

Referensnummer

Företag
Postadress:

Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål)
Enbostadshus
Tvåbostadshus
Fritidshus
Kontorshus
Garagebyggnad
Förrådsbyggnad
Bifogade handlingar
Situationsplan
Nybyggnadskarta
Planritningar
Förslag till kontrollplan
Rivningsplan
Annat:

E-post

Flerbostadshus antal lägenheter:
Affärshus
Industribyggnad
Hotell/Restaurang
Annan byggnad
Fasadritningar

Teknisk beskrivning

Uppgifter om kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen
Namn

Personnummer

Telefon/mobilnummer

Företag

Adress:

Postadress:

E-post

Samhällsbyggnadsnämnden
275 80 SJÖBO
Underskrift av sökande (betalningsansvarig)
Ort och datum

Ort och datum

Sökandes underskrift

Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Information gällande betalningsansvar
Med min signatur intygar jag härmed att jag blivit informerad om att inlämnad anmälan innebär att jag får betala en avgift enligt gällande taxa,
beslutad av kommunfullmäktige. Detta gäller även om jag återtar min ansökan. Jag är också informerad om att avslag eller avvisad anmälan
debiteras enligt gällande taxa.
Information om behandling av personuppgifter
Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) kommer de personuppgifter som lämnas i denna ansökan/anmälan att behandlas i ett
databaserat register hos Stadsbyggnadsförvaltningen i Sjöbo kommun. Behandlingen av personuppgifter sker på grund av att förvaltningen ska
handlägga ansökan/anmälan, annan myndighetsutövning och rättsliga förpliktelser. När personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet
kommer de gallras eller fortsatt bevaras utifrån arkivändamål. Mer info om GDPR finns att läsa på Sjöbo kommuns hemsida; www.sjobo.se

Övriga upplysningar

Kontrollera att blanketten är korrekt ifylld. Blanketten skickas i original till Stadsbyggnadsförvaltningen, 275 80 SJÖBO.


Ritningar ska vara fackmässigt utförda, skalenliga och tydligt visa vilken åtgärd som anmälan avser.



Ritningar och övriga handlingar ska levereras som separata PDF-filer till bygglov@sjobo.se



Namnge filerna så att de beskriver innehållet i ritningen t ex. Situationsplan.



På kommunens hemsida www.sjobo.se finns en checklista för vilka uppgifter som behöver finnas med på ritningarna.



Certifierad kontrollansvarig krävs oftast vid större åtgärder som t ex nybyggnad av enbostadshus samt större tillbyggnader
eller komplementbyggnader. På Boverkets hemsida www.boverket.se finns ett register över certifierade kontrollansvariga.



Vid rivning ska en rivningsplan bifogas tillsammans med anmälan.



Anslutning till kommunalt vatten- och avlopp skall anmälas på särskild blankett som finns på kommunens hemsida.



Anslutning till enskild Va-anläggning skall anmälas på särskild blankett som finns på kommunens hemsida.

