BYGGPROJEKTANMÄLAN
LÄS INFO !
Uppgifterna till punkterna 1-3 får Ni från myndigheterna
1 Bygglovets beteckning

kommun

lovsnr

ordn.nr

Beviljat
år
mån

Anmäl.datum
dag
mån

2 Byggnadens koordinater

år

p

läg.osäk.

i

3 Byggnadsbeteckning

Kartblad

Fastighetsbeteckning

Röstn.område

Byggnadsnr

Den som söker lov ifyller punkterna 4-32
4 Kommun där byggnaden ligger

By/stadsdel

5 Lägenhetens RNr/kvarter och tomt

6 Lägenhetens namn

vist
2 område

hela
1 lägenheten

7 Byggnadens näradress
8 Postnummer

Byggnadens andra näradress

Postanstalt

9 Planeringsskede

12

14

Näradress

15

Postnummer

16

17

1 byggnadsförbud
13

11 Byggnadsplatsens/tomtens
besittningsart
annan
2 orsak
1 egen
2 hyrd
Byggnadsägarens personbeteckning/FO-nummer

Postanstalt

Ägartyp
privat lantbruks1 företagare

annan elskild per2 son eller arvingar

bostads ab eller
3 bostadsandelslag

kommun eller
bank eller förkommunal9 säkringsanstalt
10 förbund
11 staten
Byggnadens huvudsakliga byggare (endast ett kryss)
1 affärsekonomisk

19

Undantagstillstånd

10

byggnadsingen
1 stadsplan
2 plan
3 strandplan
4 generalplan
5 plan
Byggnadsägarens namn (Släktnamn, förnamn eller företagets namn)

Uppgifter om
ändringsarbeten
(då byggnadsåtgärd
är 3 eller 4)

företag med
statlig eller kom6 munal majoritet

privat företag
(aktie-, öppet eller
5 kommanditbolag)

4 fastigshets ab

socialreligiöst samfund, stiftelse
12 skyddsfond
13 parti eller förening
18 Byggnadsåtgärd (endast ett kryss)

1 ny byggnad
2 utvidgning
2 annan byggning
Ändringsarbeten (det viktigaste understreckas)
ändringar och reparationer av
ändring av byggnadens
1 grunder och bärande konstr.
2 huvudsakl. användningssyfte

kommunalt
7 affärsföretag

statens
8 affärsföretag

14 annat
annat
4 ändringsarbete

med ombyggande
3 jämförlig ändring

ombyggnad

3 andra ändringsarbeten

20

Välj byggnadens huvudsakliga användningssyfte
Byggnadens våningsyta (m2)

Byggnadens uppgifter 21 Byggnadens volym (m3)

22 Våningsantal st. Källarareal (m2)

Byggnadens hela areal (m2)

Anvisningar
Uppgifter om
utvidgningen
(då byggnadsåtgärd är 2 )

23

Volym (m3)

Våningsyta (m2)

Hela areal (m2)

Uppgifter om byggnaden

26

De bär. konstruktioneras huvudsakl. byggn. material (endast ett kryss)
annat
4 trä
1 betong
2 tegel
3 stål
5 vilket
Huvudsakligt fasadmaterial (endast ett kryss)

27

1 betong
2 tegel
Anslutningar till nät

24

29

30

4 sten

3 metallplåt

natur2 l edning
3 el
4 gas
1 avlopp
Bränsle/värmekälla (endast ett kryss)
fjärr- eller
lätt
tung
4 el
1 blockvärme
2 brännolja
3 brännolja
Byggnadens utrustning
1 el
7 hiss

2 gas

3 avlopp

5 trä
5 kabel
5 gas

4 vattenledning

25

annat
6 glas
7 vilket
28 Huvudsakligt uppvärmningssätt (endast ett kryss)
vattencentralluftcentraldirect elupp1 värme
2 värme
3 värmning
stenkol
6 koks o.dyl
5 varmvatten

9 gårdsbastu

8 maskinell luftkonditionering

Byggnadens huvudsakliga byggnadssätt
(endast ett kryss)
uppförd på
1 element
2 platsen

st

7 trä

annat, vilket
fylla i i gråa
10 fältet nedan

jord9 värme o.dyl

8 torv

ej fast
värmean5 ordning

ugns4 eldning

6 solpanel
10 simbassäng

st

pers.

11skyddsrum

Byggnadens lägenhetsyta specificerad (gäller ny byggnad eller utvidgning)

31

1 bostadsutrymme (ej
fritidsbostäder)

2 butiks-, inkvarterings- och
näringsutrymme
m2

6 undervisningsutrymme

3 vårdutrymme

m2
7 produktionsutrymme (industri)

m2

4 kontors- och förvaltningsutrymme
m2

8 lagerutrymme

5 samlingsutrymme

m2

m2
10 lägenhetsyta sammanlagt

m2

m2

9 annat utrymme som tillhör

m2

m2

Bostadslägenhetsdata

32

Ej bostäder i byggnaden eller
1 ändringar görs ej i bostäderna
Kökstyp
1 kök

2 kokvrå

Lägenhetens i identifi ering (om den
används)

en bostad i ny byggnad
2 eller en ny lägenhet
4 stugokök

1 WC

badkar/
2 dusch
Nya bostäder sammanlagt

Flera bostäder i ny byggnad eller ändringar görs i bostaden
(ifyll den separata blanketten Bostadslägenheter RH2)
Ort och datum
Anmälarens underskrift (ansökare eller dennes företrädare)

- Töm kryssar i del 32 Telefonnummer
VRK

Rumsantal utan kök
(st)
m2

Utrustning
3 kokställe

Lägenhetsyta

Namnet textat

3 bastu

balkong/
4 terass
5 varmvatten
Bostäders areal sammanlagt

kpl
m2
Kommunalmyndighetens underskrift eller namnstämpel

- Töm blanketten -

- FÄRDIG -

- SKRIV UT TACK !

Magistratens
- RH
5 - exemplar
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ordn.nr
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år
mån

Anmäl.datum
dag
mån

2 Byggnadens koordinater

år

p
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3 Byggnadsbeteckning

Kartblad

Fastighetsbeteckning

Röstn.område

Byggnadsnr

Den som söker lov ifyller punkterna 4-32
4 Kommun där byggnaden ligger

By/stadsdel

5 Lägenhetens RNr/kvarter och tomt

6 Lägenhetens namn

vist
2 område

hela
1 lägenheten

7 Byggnadens näradress
8 Postnummer

Byggnadens andra näradress

Postanstalt

9 Planeringsskede

12

14

Näradress

15

Postnummer

16

17

1 byggnadsförbud
13

11 Byggnadsplatsens/tomtens
besittningsart
annan
2 orsak
1 egen
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Byggnadsägarens personbeteckning/FO-nummer

Postanstalt

Ägartyp
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annan elskild per2 son eller arvingar

bostads ab eller
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kommun eller
bank eller förkommunal9 säkringsanstalt
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Byggnadens huvudsakliga byggare (endast ett kryss)
1 affärsekonomisk

19

Undantagstillstånd

10

byggnadsingen
1 stadsplan
2 plan
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4 generalplan
5 plan
Byggnadsägarens namn (Släktnamn, förnamn eller företagets namn)

Uppgifter om
ändringsarbeten
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är 3 eller 4)

företag med
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(aktie-, öppet eller
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12 skyddsfond
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14 annat
annat
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med ombyggande
3 jämförlig ändring

ombyggnad

3 andra ändringsarbeten

20

Välj byggnadens huvudsakliga användningssyfte
Byggnadens våningsyta (m2)

Byggnadens uppgifter 21 Byggnadens volym (m3)
Uppgifter om
utvidgningen
(då byggnadsåtgärd är 2 )

23

Volym (m3)

22 Våningsantal st.
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Våningsyta (m2)
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26

De bär. konstruktioneras huvudsakl. byggn. material (endast ett kryss)
annat
4 trä
1 betong
2 tegel
3 stål
5 vilket
Huvudsakligt fasadmaterial (endast ett kryss)

27

1 betong
2 tegel
Anslutningar till nät

24

29

30

4 sten

3 metallplåt

natur2 l edning
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4 gas
1 avlopp
Bränsle/värmekälla (endast ett kryss)
fjärr- eller
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tung
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1 blockvärme
2 brännolja
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Byggnadens utrustning
1 el
7 hiss

2 gas
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5 trä
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25

annat
6 glas
7 vilket
28 Huvudsakligt uppvärmningssätt (endast ett kryss)
vattencentralluftcentraldirect elupp1 värme
2 värme
3 värmning
stenkol
6 koks o.dyl
5 varmvatten

9 gårdsbastu

8 maskinell luftkonditionering

Byggnadens huvudsakliga byggnadssätt
(endast ett kryss)
uppförd på
1 element
2 platsen

st

7 trä

annat, vilket
fylla i i gråa
10 fältet nedan

jord9 värme o.dyl

8 torv

ej fast
värmean5 ordning

ugns4 eldning

6 solpanel
10 simbassäng

st

pers.

11skyddsrum

Byggnadens lägenhetsyta specificerad (gäller ny byggnad eller utvidgning)

31

1 bostadsutrymme (ej
fritidsbostäder)

2 butiks-, inkvarterings- och
näringsutrymme
m2

6 undervisningsutrymme

3 vårdutrymme

m2
7 produktionsutrymme (industri)

m2

4 kontors- och förvaltningsutrymme
m2

8 lagerutrymme

m2

m2
10 lägenhetsyta sammanlagt

m2

m2

9 annat utrymme som tillhör

m2

m2

5 samlingsutrymme

Bostadslägenhetsdata

32

Ej bostäder i byggnaden eller
1 ändringar görs ej i bostäderna
Kökstyp
1 kök

2 kokvrå

Lägenhetens i identifi ering (om den
används)

en bostad i ny byggnad
2 eller en ny lägenhet
4 stugokök

1 WC

badkar/
2 dusch
Nya bostäder sammanlagt

Flera bostäder i ny byggnad eller ändringar görs i bostaden
(ifyll den separata blanketten Bostadslägenheter RH2)
Ort och datum
Anmälarens underskrift (ansökare eller dennes företrädare)
Telefonnummer
VRK

Rumsantal utan kök
(st)
m2

Utrustning
3 kokställe

Lägenhetsyta

3 bastu

balkong/
4 terass
5 varmvatten
Bostäders areal sammanlagt

kpl
m2
Kommunalmyndighetens underskrift eller namnstämpel

Namnet textat

TACK !

Kommnunens exemplar

ANMÄLAN OM PÅBÖRJADE
BYGGARBETEN

Ifyllningsanvisningar på omstående sida

Myndigheterna ifyller punkterna 1-3
1 Bygglovets beteckning

kommun

lovsnr

ordn.nr

Beviljat
år
mån

Kartblad

Anmäl.datum
dag
mån

år

2 Byggnadens koordinater
p

läg.osäk.

i

3 Byggnadsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Byggnadsnr

Röstn.område

Den som söker lov ifyller punkterna 4-32
4 Kommun där byggnaden ligger
5 Lägenhetens RNr/kvarter och tomt

By/stadsdel
6 Lägenhetens namn

hela
1 lägenheten

2 visst område
Byggnadens andra näradress

7 Byggnadens näradress
8 Postnummer

Postanstalt

9 Planeringsskede

10

12

byggnads1 stadsplan
2 plan
3 strandplan
4 generalplan
5 ingen plan
Byggnadsägarens namn (Släktnamn, förnamn eller företagets namn)

14

Näradress

15

Postnummer

18

Byggnadsåtgärd (endast ett kryss)

1 byggnadsförbud
13

11

Byggnadsplatsens/tomtens besittningsart

2 hyrd
2 annan orsak
1 egen
Byggnadsägarens personbeteckning/FO-nummer

Postanstalt

1 ny byggnad

20

Undantagstillstånd

2 utvidgning

3 med ombyggande jämförlig ändring

annat
4 ändringsarbete

Byggnadens huvudsaklida användningssyfte

Välj byggnadens huvudsakliga användningssyfte

Datum för anmälan
dag
mån

Anmälarens underskrift eller namnstämpel

år

__________________________________________________________

Tidpunkt då byggarbetena påbörjats
mån
år
Kommun

Namnförtydligande

Hur anmälan om påbörjade byggarbete ifylls
Eftersom bygglovets beteckning kopieras också på denna blankett, är det skäl att kontrollera att beteckningen syns tillräckligt tydligt.
Senare delen av blanketten ifylls när uppgift erhållits om att byggarbetena påbörjades. Uppgiften kan grunda sig på byggarens
anmälan eller på utförd grundbesiktning. Om inte grundsynen har skett, ifylls blanketten då byggnadsgrunden påbörjats.
Vid ändringsarbeten ifylls anmälan om påbörjade byggarbeten på grund av den första besiktningen eller enligt byggarens anmälan.
Den ifyllda blanketten sänds till kommunens byggnadstillsynsmyndighet.

VRK 1.9.2b

Till blanketten

TACK!

