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Anmälan avser 

      Installation      Rivning      Nybyggnad      Inredning 

     Uppförande      Tillbyggnad      Ändring  

 
Sökande                   Fastigheten 

Namn Fastighetsbeteckning 

Utdelningsadress Fastighetens adress 

Postnummer och postort Fastighetens postnummer och postort 

E-post Fastighetens lagfarne ägare 

Telefonnummer  
     

Personnummer/Organisationsnummer  

Företagets namn (om sökanden representerar ett företag)  

 

 

Befintlig byggnad på fastigheten 
      Enbostadshus       Tvåbostadshus      Flerbostadshus      Särskilt boende 

     Fritidshus      Affärsbyggnad      Industribyggnad      Publik lokal 

     Kontorsbyggnad      Tillfälligt boende      Skola, Förskola, Vårdanläggning 

     Annat 
  
                …………………………………………………………………………………………………………… 

 
Åtgärd 
 
Installation 
     Eldstad      Rökkanal       Hiss       Ventilation 
      Anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt 

 

Rivning 

    Hel byggnad        Del av byggnad 
 

 

 

Kryssa i rutan vid utdelningsadress eller vid e-post för att 
välja om ni vill bli kontaktad via vanlig post eller e-post. 
Vid utebliven eller bristfällig information kan ni föreläggas att 
komplettera er anmälan. 
Då ett ombud anlitas ska en fullmakt bifogas i ansökan. 
Vid ansökning från ett företag ska bevis om firmatecknare 
bifogas i ansökan. 
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Nybyggnad 

      Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk 
      Som undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser 

       Annat 
 
                ……………………………………………………………………………………………………….. 

Inredning 

      Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus 

 
Uppförande 

     Komplementbyggnad, högst 30m2 (Attefallshus)      Komplementbostadshus, högst 30m2 (Attefallshus) 

 
Attefall 
Följande kriterier måste vara uppfyllda för att kunna tillämpa attefallsreglerna 

⋅ Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten och åtgärden ska placeras i omedelbar närhet till det 
befintliga huset. 

⋅ Taknockshöjden får högst vara 4 meter 
⋅ Attefallsåtgärden ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen, men kan placeras närmare med medgivande 

från berörd granne. 
 

Tillbyggnad 

     Tillbyggnad på högst 15m2 av ett en- eller 
       tvåbostadshus 

     Tillbyggnad av högst två takkupor på ett en- eller 
       tvåbostadshus som inte redan har takkupor 

       Annat 
 
                ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ändring  
     Ändring av byggnadens konstruktion där byggnadens bärande delar berörs 

     Ändring av byggnadens konstruktion där byggnadens planlösning påverkas avsevärt 

      Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden 
       Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus 

 

Areauppgifter 
 
Nybyggnad/Uppförande     Tillbyggnad 

Befintlig byggnadsarea på fastigheten (m2) Berörda byggnadens befintliga byggnadsarea (m2) 

Nybyggnadens byggnadsarea (m2) Tillkommande byggnadsarea (m2) 
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Utvändiga material och färger (Vid ny- och tillbyggnad) 
Fasadbeklädning 
 
       Trä 

 
 
       Tegel 

 
 
       Puts 

 
 
       Plåt 

 
 
       Betong 

 
 
       Glas 

Annat 
 
……………………….. 

Kulör (NCS-nummer) 
 
………………………………. 

Takbeläggning 
 
       Lertegel 

 
 
       Betong 

 
 
       Plåt 

 
 
       Papp 

      
 
       Skiffer 

 
 
       Koppar 

Annat 
 
……………………….. 

Kulör (NCS-nummer) 
 
………………………………. 

Fönster 
 
       Brandklassat 

 
 
       Skyddsklassat 

Fönsterkarm 
 
        Lättmetall 

 
 
      Trä 

 
 
       Plast 

Annat 
 
……………………….. 

Kulör (NCS-nummer) 
 
………………………………. 

 

 
Vatten och avlopp 
Anslutning  Kommunalt                    Gemensamhets-         Enskild anläggning 
                                                                                                 anläggning 

Vatten    
Avlopp    
Dagvatten    

 

 

Bilagor (Bilagor markerade med * ska bifogas i ansökan) 

       Situationsplan* (Skala 1:400–500)        Planritning* (Skala 1:100)        Fasadritning* (Skala 1:100) 
       Kontrollplan/rivningsplan*        Sektionsritning        Teknisk beskrivning* 
       Beskrivning av projektet        Anmälan på kontrollansvarig        Bevis om färdigställandeskydd 
       Sakkunnigutlåtande        Foton  
       Annat 
 
                 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Information och upplysningar 
Mer information om åtgärder som är bygglovsbefriade återfinns på Boverkets hemsida. 

Innan åtgärden får påbörjas ska ett startbesked erhållas. För att ett startbesked ska kunna ges ska den sökande 
visa att åtgärden kan antas uppfylla alla gällande tekniska byggkrav. En åtgärd får inte tas i bruk innan ett erhållet 
slutbesked. För att ett slutbesked ska kunna ges ska den sökande visa att åtgärden kan antas vara färdigställd och 
att alla krav och villkor som är fastslagna av startbeskedet, kontrollplanen och gällande lagstiftning är uppfyllda. 

Är er anmälan ofullständig får Miljö-, bygg- och räddningsnämnden förelägga er att avhjälpa bristerna inom en viss 
tid. Föreläggandet innehåller en upplysning om att er anmälan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma 
att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs. (Plan- och bygglagen 2010:900 9 kap. 22§) 

Anordnande eller ändring av avloppsanläggning kräver separat tillstånd från Miljö-, bygg- och räddningsnämnden. 

Installation av värmepump kräver en separat anmälan. 

Vill du göra en åtgärd nära strand, sjö eller vattendrag kontrollera alltid om du behöver ansöka om dispens från 
strandskyddet. Det generella strandskyddetsområdet är 100 meter, på land och i vattenområdet. Ansökan om 
dispens prövas av Miljö-, bygg och räddningsnämnden, Arjeplogs kommun men Länsstyrelsen i Norrbotten 
kommer att göra en granskning av ärendet. Ska du t.ex. anlägga brygga, gräva eller fylla ut i strandskyddsområdet 
kan du eventuellt behöva söka ett tillstånd för vattenverksamhet. Detta söks hos Länsstyrelsen i Norrbotten. Vid 
osäkerhet gällande vattenverksamhet, kontakta Miljöenheten, Arjeplogs kommun. 

För handläggningen av ansökan kommer en avgift att tas ut. Avgiften är baserad på en taxa, fastslagen av 
Kommunfullmäktige. En avgift tas även ut för avslag på ansökan. 
 

Genom att du via e-post, vanlig post eller att du lämnar in blanketter till Arjeplogs kommun så ger du oss vissa 
personuppgifter om dig själv. Dina uppgifter loggas och innehållet som har inkommit sparas så att vi kan hantera 
ditt ärende. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska 
dataskyddslagen. Mer information finns på kommunens hemsida https://arjeplog.se/ 
 
 

Ifylld och signerad blankett med bifogade bilagor skickas till: 
 
Arjeplogs kommun 
938 81 Arjeplog 

 
Eller via e-post till: 
kommun@arjeplog.se (Ange i ämnesfältet vad ansökan avser t.ex. Anmälan - Eldstad) 
 
 

Underskrifter 
Sökande                           Ombud (Fullmakt krävs)                                Kontaktperson (Vid företagsanmälan)       

Underskrift och datum Underskrift och datum Underskrift och datum 

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 
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