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ANMÄLAN om

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Kommunhuset
234 81 LOMMA
www.lomma.se

Ankomststämpel:

□ nybyggnad/komplementbyggnad
□ tillbyggnad om 15 kvm
□ tillbyggnad/2 takkupor ( )
□ inredande av ytterligare bostad
1

Ifylls i tillämpliga delar

gällande from 2014-07-02

Datum

blankett uppdaterad 2017-02-23

OBS: om en anmälan krävs får arbeten inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden utfärdar startbesked
Fastighet och sökande/byggherre
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Mobiltelefon

Fastighetens adress

Telefon arbetet

Byggherrens/sökandens namn *

Person-/organisationsnummer *

Telefon bostaden

Postadress (utdelningsadress, postnr och postort) *

E-postadress

Faktureringsadress (om annan än postadressen) *

ID-nr

Byggnadstyp (bef. byggnadens huvudsakliga ändamål)
Enbostadshus

Tvåbostadshus

Fritidshus

Garagebyggnad/carport

Förrådsbyggnad

Annan byggnad/anläggning, ange vilken:

Areauppgifter (vid ny- och tillbyggnad)
Nytillkommen byggnadsarea BYA - bruttoarea

Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad samt utvändig ändring)
Fasadbeklädnad
Trä

Annat

Färg (NCS nr)

Tegel

Puts

Betong

Plåt

Skivor

________

________

Betong

Papp

Skiffer

Plåt

Sedum

________

________

Plast

Plåt

Lättmetall

________

________

Takbeklädnad
Tegel
Fönster, Dörrar
Trä

Övriga upplysningar (bifogade handlingar och anslutning till)
Fasadritningar 3 ex

Planritningar 3 ex

Sektioner 3 ex

Kontrollplan

Situationsplan 3 ex

Nybyggnadskarta (tomtkarta) 3 ex

Markplaneringsritningar 3 ex

Rivningsplan
Annat
________________________________________

Kommunalt vatten

Kommunalt spillvatten

Kommunalt dagvatten

Enskild VA-anläggning

Strandskyddsdispens har sökts

Beräknad byggkostnad (enbart åtgärder i byggnader för bostadsändamål med kostnad överstigande 450.000:- kr)
Total byggkostnad _______________________________ kr, inkl moms (avser ej kostnad för projektering, konsulter, tillstånd o. dyl.)
Fördelad på:

 självbyggeri (avser material): _______________________kr, inkl moms

 entreprenör: _________________________kr, inkl moms

_______________________________________________

__________________________________

__________________________________

Sökandens/anmälarens underskrift *

Namnförtydligande

Kontaktperson, namn och telefon (dagtid)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Upplysningar: 1 – tillbyggnad av takkupor som anmälningspliktig åtgärd gäller ifall inga ändringar i bärande konstruktioner/takstolar sker.
* Fakturering till annan än anmälaren godtas endast om fullmakt inges.
Debitering av avgifter för anmälan kommer att ske i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd taxa. Avgift debiteras även då anmälan/startbesked nekas, ansökan avslås
eller då ärendet avskrivs av annat skäl.
I samband med att Du lämnar uppgifterna på blanketten medger Du att miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun behandlar dessa personuppgifter om Dig vid
behandling av Din anmälan. Enligt §§ 26 och 28 personuppgiftslagen, PUL, har Du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.

