
Sida 1 (2) 

 

 ANMÄLAN 
 Datum 

Fastighet Sökande 

  
 

Ärende 

Anmälan eldstad/skorsten 

Rivning 
Vindkraftverk 
Ändring av bärande konstruktion/planlösning 

Anslutning till allmänt vatten och avlopp 

Ventilation 

Hissinstallation 

Ändring i bevarandevärd byggnad 

 
Ärendets art 

Helt ny installation 

Väsentlig ändring 

 
Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål) 

Enbostadshus Tvåbostadshus Flerbostadshus Fritidshus Antal berörda lägenheter 

Kontorshus Affärshus Industribyggnad Förrådsbyggnad 

Sjöbod Garage/Carport Uterum Annan byggnad eller anläggning, ange vilken 
 

Övriga upplysningar 
Bifogade handlingar     Annat 

Situations- 
plan 

Nyb.karta 
(tomtkarta) 

Plan- 
ritningar 

Fasad- 
ritningar 

Sektioner Rivnings- 
plan 

Anslutning till      
Kommunalt 
vatten 

Kommunalt 
spillvatten 

Kommunalt 
dagvatten 

Enskild VA- 
anläggning 

Teknisk beskrivning 

 
Tidpunkt för påbörjande 
Byggnadsarbetena avses påbörjas, datum Övriga upplysningar (det går även bra att skriva på baksidan) 

 
Uppgifter om entreprenad m.m. 
Arbetet avses att utföras med    

Entreprenör (näringsidkare) Egen regi (självbyggeri) Beräknad kostnad …………Kr 

 
Uppgifter om kontrollansvarig 
Namn Telefon 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Mobiltelefon 

Behörighetsklass vid riksbehörighet Gäller t o m Certifieringsorgan 
Normal art Komplicerad art 

 
Underskrift 
Byggherrens underskrift Kontrollansvarigs underskrift 

Personnummer   /organisationsnummer 

Sökandens namn 

Utdelningsadress 

Postnummer Ort 

Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress 

Sökandens telefon dagtid Mobiltelefon 

Sökandens e-post adress 
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Information om behandling av personuppgifter 
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Borgholms kommun. Den rättsliga grunden 
för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i 
Dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara 
dem enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få information om vilka 
personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Borgholms kommun, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm. Personuppgiftsansvarig för samhällsbyggnadsförvaltningen är 
samhällsbyggnadsnämnden i Borgholms kommun. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida. 
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