IFYLLANDET AV BYGGLOVSANMÄLNINGEN

Bygglovsanmälningen skall returneras tillsammans med andra dokument som hör till bygglovet till kommunens byggnadsinspektion. Anmälningsplikten är föreskriven i markanvändnings- och bygglagen 147§. Med bygglovsanmälningen samlar man uppgifter
till den landsomfattande befolkningsdatasystemet.
Instruktioner för ifyllandet:
För varje byggnad eller byggnadsåtgärd ifylls en egen anmälan.

Byggnadens uppgifter

Byggningssätt

Typ av byggandet

Elementbyggning bör minst hälften av de bärande konstruktionerna, ss. plintar, balkarm mellanbotten och väggar vara
fabrikstillverkade

Affärsekonomisk byggning väljs ifall byggandet till största delen
blir gjort av utomstående byggare som t.ex. en grupp av snickare eller av entreprenörer.
Annan byggning imärks ifall byggaren till största delan gör på
egen hand.
Åtgärdens art
Ifall byggnadsåtgärden är annat ändringsarbete, måste man
välja även åtgärdens art.
Volymer och arealer
Voymer och arealernas uppgifter anmäls på så sätt, att blanketten imärks helhetsbilden när ändrings- eller tilbyggnaden är
färdig.
Våningsantan anmäls i heltal. Ifall antalet på våningar varierar i
olika delar av byggnaden, anmäls de antalet våningar som är i
största delen av byggnaden
Arealen på källaren är källarvångarnas sammanlagda areal.
Till tilbyggnadens volymer, våningsyta eller arealer får man
inte räkna med den ursprungliga volymen, våningytan eller
hela arealer.
Bostadsarealen är ett område som avgränsas av de lägenheternas väggar, och andra sidan de bärande och för byggnaden viktiga delar av lägenhets ytorna.
Anvädningsändamål
Huvudsakliga avnändningsändamål anmäls enligt till vad den
största delen av byggnadens våningsyta används till. Som
bostadsbyggnad ses sådana byggnader, vars våningsyta är minst
hälften bostadsyta. I samband med tillbyggnad anmäls hela
byggnadens användningsändamål inte enbart utvidgningsdelens
Byggmaterial
Till betong räknas även siporex-, lättgrus- osv. lätta halvfärdiga
betongpreparat.

På platsen utförd får endast rökkanaler, trappuppgångar,
balkongar och badrum vara fabrikstillverkade.
Anslutningar till nät
Till avloppsanslutning räknas en gemensam (vattenverkets
eller vattensamfundet) avloppsledning. Här imärks inte enbart
anslutning till dagvattenledning
Som vattenlening räknas en gemensam (attenverkets eller vatten-samfundet) vattenledning. Sommarvatten märks i endast
när den kopplas in i byggnaden
Uppvärmningssätt
Anmäler den huvudsakliga uppvärmningsättet
Med ungsuppvärmning betyder även de ungar var man installerar värme annordningar som går på el, oljevärmare samt
eldstader som buffrar värme.
Värmekälla
Anmäler huvudsaklig bränsle
Utrustning
Med Gas menas även de gasol som används i gasnätverk
Avlopp märks i, när byggnaden har avlopp. Här märks inte
dagvatten avlopp.
Vattenledning märks ifall byggnaden har vattenledning.
Ägarens uppgifter
Den ägare som märks i är den som är ägare när byggnaden
blir färdig
Märk i alla ägare med personbeteckning eller FO-nummer
Slag av ägare märks i enligt när byggnaden är färdig
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