Anmälan

Anmälningspliktig åtgärd
Ansökan skickas till:
Bygglovsenheten
Ängelholms kommun
262 80 Ängelholm

Fastighet och sökande

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

Sökandens/Byggherrens namn

Sökandens personnr/Org nr

Adress

Telefon dagtid (även riktnr)

Postnummer

E-postadress

Postort

Sökandens faktureringsadress (om annan än ovan angiven) samt eventuellt ref.nr.
E-postadress

Kontaktperson

Telefon dagtid (även riktnr)

Ärende
Rivning av
byggnad
del av byggnad
Rivningsmaterial som innehåller sådant
farligt avfall som avses i NPBL eller MB

Ändring av en byggnad
Konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs
Byggnadens planlösning påverkas avsevärt

Underhåll av

Brandskyddet i byggnaden påverkas väsentligt

byggnadsverk med särskild bevarandevärde
som omfattas av skyddsbestämmelser

Installation eller väsentlig ändring av
hiss

Nybyggnad eller väsentlig ändring av
vindkraftverk

eldstad

rökkanal

anordning för ventilation i byggnader
en anläggning för VA i en byggnad eller inom en tomt

Byggnadstyp

Berörda lägenheter (i flerbostadshus)

Berörd bruttoarea i kvm

Därav bruttoarea i bostäder i kvm

Kort beskrivning av ärendet

Kontrollansvarig utsedd av sökanden
Namn

Telefon dagtid

Adress

E-postadress

Elektronisk hantering av ärendet
Beslut önskas endast elektroniskt

...................................................................................................................................................
Datum
Sökandens namn (betalningsansvarig)

Handlingar kan med fördel skickas
in elektroniskt till bygg@engelholm.se
OBS! Kommunens e-post till dig
kan i vissa fall hamna i din skräpkorg.

Övrig information
Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats eller annat överenskommits med kommunens myndighetsnämnd.
Ritningar skall bifogas som visar anmälda åtgärder.
Avgift kommer att uttagas enligt den av kommunen fastställd taxa.

Information om personuppgiftshantering - De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem.
Registreringen görs för att vi på ett säkert sätt ska kunna hantera din ansökan. Vi kommer hantera dina personuppgifter i enighet med
dataskyddsförordningen (GDPR). Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur fastighetsregistret.
Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade på dig, få uppgifter raderade samt att få rättelse om något är felaktigt.

Bygglovsenheten

Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra Vägen 2
Telefon 0431-87000 E-post bygg@engelholm.se Internet www.engelholm.se
Stäng

Skriv ut

Spara

