ANMÄLAN
Datum:
Tillbyggnad

Komplementbyggnad

Eldstad

Bärande konstruktion

Brandskydd

VA

Planlösning

Annat:

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens gatuadress

Sökande
Sökandes namn

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Org.nr/Personnummer

Adress

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

Postnummer

Postort

E-postadress (All framtida kommunikation i ärendet kommer att ske till denna adress)

Kortfattad beskrivning av åtgärden (ange fakturamottagare om annan än sökanden):

Byggnadstyp
Enbostadshus

Tvåbostadshus

Flerbostadshus. Antal lägenheter:

Fritidshus

Kontor

Butik

Industri

Garage

Förråd

Hotell/restaurang

Annat:

Kontrollansvarig
Namn

Telefon arbete

Telefon bostad

Certifieringsorgan

Gäller till och med

Postadress

Behörighetsklass vid riksbehörighet

Normal

Komplicerad

Ytuppgifter

Beräknad produktionskostnad

Tomtyta

Nytillkommen bruttoarea

Inklusive moms

Utvändiga material och färger
Fasadbeklädnad

Trä

Tegel

Puts

Betong

Plåt

Annat:

Färg (NCS-nr):

Tegel

Skiffer

Betong

Plåt

Annat:

Färg (NCS-nr):

Annat:

Färg (NCS-nr):

Takbeklädnad

Papp
Fönster

Trä

Plast

Lättmetall

Bifogade handlingar
Sit.plan

Kontrollplan

Planritn.

Fasadritn.

Sektioner

Annat:

Sökandens underskrift och namnförtydligande:

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning (2016/679). På Staffanstorps kommuns hemsida kan du läsa mer om hur Staffanstorps
kommun hanterar personuppgifter.

Postadress
Bygglov
245 80 STAFFANSTORP

Webbplats
www.staffanstorp.se
bygglov@staffanstorp.se

Telefon
046-25 11 00

EXEMPEL PÅ BIFOGADE HANDLINGAR

Anmälan om installation av eldstad
-

Planritning som visar placeringen
Fasadritning som visar rökkanal
Prestandadeklaration på eldstad och rökkanal

Anmälan om tillbyggnad eller komplementbyggnad
-

Kontrollplan
Planritning
Fasadritning
Situationsplan
Teknisk beskrivning eller konstruktionsritning
VA-ritning
Ventilationsritning/luftflödesberäkning
Brandskyddsbeskrivning
U-värdesberäkning
Grannars medgivande om åtgärd utförs närmre gräns än 4,5 meter

Anmälan ändring bärande konstruktion
-

Kontrollplan
Planritning/fasadritning
Redovisning av avväxling
Intyg att åtgärden är projekterad enligt nu gällande EKS

Innan en åtgärd påbörjas måste ett startbesked utfärdats. Inför ibruktagande ska ett slutbesked
utfärdas. Slutbesked ges när samtliga handlingar enligt startbesked inlämats.

Vi ser gärna att anmälan i första hand söks via vår ansökningsportal mittbygge, vilken nås via vår
hemsida www.staffanstorp.se. I de fall denna tjänst inte kan användas, ser vi gärna att anmälan
tillsammans med handlingarna som ligger till grund för anmälan mailas till bygglov@staffanstorp.se.
De levererade handlingarna ska uppfylla våra leveranskrav vilka är bifogade nedan.

Format vid digital leverans
Alla ritningar och övriga handlingar ska levereras som separata PDF-filer. Namnge filerna så att
filnamnet beskriver typ av ritning eller handling (till exempel Anmälan.pdf, VA-ritning.pdf,
Kontrollplan.pdf, Brandskyddsbeskrivning.pdf m.m.). Filerna skickas till bygglov@staffanstorp.se.

