ANMÄLAN OM ÅTGÄRD
Åtgärder som är bygglovsbefriade men kräver
anmälan enligt plan- och bygglagen (2010:900)
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1. Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress, postnummer och postort

2. Uppgifter om byggherren/sökande
Byggherre är den som för egen räkning utför bygg- och markåtgärder, eller anlitar någon för att göra det.
Förnamn och efternamn

Personnummer/organisationsnummer

Gatuadress

E-postadress

Postnummer

Telefonnummer

Postort

Samtliga fastighetsägare, namn, telefonnummer och e-post (om annan än sökande)
Kontaktperson, namn, telefonnummer och e-post

3. Uppgifter om fakturamottagare (om annan än byggherre/sökande)
Fakturamottagare
Fakturaadress
Personnummer/organisationsnummer

4. Vilken åtgärd ska du utföra?
Bygga nytt komplementbostadshus, max byggnadsarea 30 m2. Se förklaring till byggnadsarea och bostad på sidan 2
2
Bygga ny komplementbyggnad, max byggnadsarea 30 m
Ange komplementbyggnadens användning (t.ex. gäststuga/garage/förråd):
2
Bygga tillbyggnad till huvudbyggnad, max bruttoarea 15 m . Se förklaring till bruttoarea på sidan 2
Inreda ytterligare bostadslägenhet
Installera eldstad
Installera rökkanal
Insättning av ny kassett
Ändra bärande konstruktion
Installera vatten och avlopp
Installera hiss
Annat, t.ex. installera fettavskiljare, byta från oljepanna till pellets, ändra brandskydd/ventilation:

5.

Utvändiga material och färger - fyll i om du ska bygga komplementbyggnad eller tillbyggnad

Trä

Tegel

Trä

Tegel

Takbeläggning

Miljö- och
bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge

Plåt
Plåt

Besöksadress

Betong

Puts

Betong

Annat:

Hälsovägen 7

Telefon växel

NCS-nummer:

Annat:

08-535 300 00

Ny färg

NCS-nummer:

E-post och webb

bygglov@huddinge.se
www.huddinge.se
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6. Uppgifter om kontrollansvarig – fyll i om din åtgärd kräver kontrollansvarig
Kontakta Huddinge servicecenter om du är osäker på när kontrollansvarig behövs. Telefon: 08-535 300 00
Förnamn och efternamn

Personnummer

Certifieringsorgan

Certifikatnummer

Gatuadress

Postnummer

E-postadress

Mobiltelefonnummer

Postort

7. Vilka handlingar skickar du in tillsammans med anmälan?
Läs på webben vilka handlingar som behövs:https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/bygglov/ordlista-bygglov/
Situationsplan
Planritningar
Sektionsritningar

Fasadritning
Förslag till kontrollplan
Verksamhetsbeskrivning (behövs om du ska driva en verksamhet i byggnaden)

8. Din underskrift
Datum och namnteckning

Namnförtydligande

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Mer information finns på https://www.huddinge.se/gdpr

9. Övriga upplysningar som du vill ge till
bygglovsavdelningen

Ordförklaringar
•

•
•

•

Byggnadsarea
Byggnadsarean är den area som byggnaden upptar på marken, inklusive eventuella byggnadsdelar som
skjuter ut och påverkar användningen av marken under (t.ex. balkong, taksprång, skärmtak etc.)
Bruttoarea
Bruttoarean är arean av de mätvärda delarna av byggnadens våningsplan, inklusive ytterväggarna.
Komplementbostadshus
Ett komplementbostadshus är en bostad om max 30 kvadratmeter byggnadsarea som inreds med alla
bostadsfunktioner, t.ex. kokmöjlighet och badrum. Krav på tillgänglighet enligt gällande regelverk måste
uppfyllas
Situationsplan
En karta som visar fastigheten, där den sökande ritar in den nya åtgärden. Utgår ofta från nybyggnadskarta,
men ibland från en tomtkarta.

Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besöksadress

Hälsovägen 7

Telefon växel

08-535 300 00

E-post och webb

bygglov@huddinge.se
www.huddinge.se

