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Bestämmelser om byggande
Bestämmelserna om byggande finns i plan och bygglagen (PBL).
Följande måste uppfyllas för att man skall kunna uppföra, anordna eller
väsentligt ändra en byggnad eller annan anläggning:
Byggherren* lämnar in bygglovsansökan/bygganmälan* för åtgärden.
Efter att bygglov* är lämnat för åtgärden ska byggsamråd* hållas,
vilket meddelas i yttrande över bygganmälan*. Efter samrådet har
hållits och byggnadsinspektör tillsammans med kvalitetsansvarig* och
byggherre har upprättat en kontrollplan* ska det normalt vara klart att
börja bygga.
När byggnaden står klar att nyttjas ska anmälan om slutbevis* skickas
in till Miljö- och byggnadsnämnden.

*Byggherre är den som utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten.
Byggherren har det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande
bestämmelser. Byggherren skall även se till att tillsyn och kontroll utförs i tillräcklig
omfattning.
Bygglovsansökan/bygganmälan
Om du vill bygga nytt, bygga om eller till en byggnad eller ändra användningen av en
byggnad så skall du lämna in en bygglovsansökan/bygganmälan.
Till ansökan skall bifogas:
• En situationsplan upprättat utifrån nybyggnadskarta (beställs genom Miljö- och
byggnadsnämnden) i skala 1:500 som visar alla byggnader eller anläggningar på
fastigheten med rätt placering, skalenlig och att mått till gränser etc är angivna,
• Plan-, sektion och fasadritningar i skala 1:100.
Du kommer, efter att samtliga efterfrågade handlingar har inkommit till oss, att få ett
besked om bygglov lämnats och ett ”Yttrande över bygganmälan” där besked lämnas om
det behövs ett byggsamråd innan arbetena får påbörjas eller om du kan starta direkt.
Bygglov. Bygglovsprövningen avser lokalisering och yttre utformning men omfattar inte
byggnadernas eller anläggningarnas tekniska egenskaper.
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Bygganmälan krävs oavsett om åtgärderna kräver bygglov eller inte.
Bygganmälan skall översiktligt redovisa det tekniska utförandet av byggnaden.
Bygganmälan skall göras minst tre (3) veckor före byggstart om arbetena handlar om att
- uppföra eller bygga till en byggnad,
- uppföra, anordna eller väsentligt ändra en annan anläggning,
- ändra i en byggnad så att bärande konstruktion berörs eller att planlösningen
avsevärt påverkas,
- installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordning för
ventilation, vatten eller avlopp (även på tomt),
- underhålla värdefull bebyggelse som omfattas av skyddsbestämmelser.
Lämpligen görs bygganmälan samtidigt som bygglovsansökan lämnat in till Miljö- och
byggnadsnämnden.
Vid byggsamrådet går byggherren, kvalitetsansvarig och byggnadsnämnden igenom
vilka åtgärder för tillsyn och kontroll som behövs. Vid detta möte kan även tas beslut om
att godta eller inte godta kontrollplanen.
Den kvalitetsansvarige skall biträda byggherren och för byggherrens räkning övervaka
att kontrollen av att samhällskraven uppfylls.

Enligt lagstiftningen får en kvalitetsansvarig endast utses om han eller hon har
riksbehörighet och har ackrediterats för detta ändamål eller den som
byggnadsnämnden godkänt för visst arbete. I vissa fall kan det krävas
sakkunnigintyg från någon expert.
I normalfallet skall kvalitetsansvarig presentera en kontrollplan i samband med
byggsamrådet. I kontrollplanen anges vilken kontroll som skall utföras, vilka intyg och
andra handlingar som skall lämnas in till nämnden och vilka anmälningar som ska göras.
Sakkunnigintyg
Sotaren besiktar och lämnar utlåtande (sakkunnigintyg) på din skorsten, eldstad och
tillträdesanordningar till tak och skorsten innan du får börja använda dig av eldstaden.
Du måste själv beställa besiktning av honom på tel 0046 (0)951-10221.
I övrigt ska planbestämmelserna avseende detaljplanen för Krokfors 1:3 följas.
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Storumans kommun, Miljö- och byggnadsnämnden

ANSÖKAN- BYGGLOV / BYGGANMÄLAN

Datum

Ansökan avser
Bygglov

Bygganmälan

Marklov

Bygganmälan eldstad/ skorsten

Rivningslov

Strandskyddsdispens

Bygganmälan annan åtgärd

Ändring eller förnyelse av beviljat lov

Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum

§

Byggplats och sökande
Fastighetsbeteckning:

Fastighetsägare (om annat än sökanden):

Sökandens/Byggherrens namn:

Fastighetens adress:
Org. nummer / födelsenummer :

Telefon bostaden :

Mailadress:

Telefon arbetet:

Telefax:

Mobiltel:

Gatuadress/ box :

Postnummer:

Postadress:

Ärende
Ärendet gäller t ex nybyggnad, tillbyggnad, ändring av byggnad, ändrad användning, skylt och/eller ljusanordning, plank/mur, fast cistern, upplag,
parkering, annan anläggning (ange vilken)

Byggnadstyp
Enbostadshus

Fritidshus

Garagebyggnad

Förrådsbyggnad

Industri alt kontorsbyggnad

Annan byggnad eller anläggning, ange vilken:
Ytuppgifter
Fastighetsarea (tomtyta)

Nytillkommen bruttoarea BTA

BYGGANMÄLAN avseende
Arbetena avses påbörjas, datum

Utstakning önskas genom kommunens försorg, datum

Uppgifter om kvalitetsansvarig

Riksbehörighet:

Namn

Telefon arbetet

enkel

Telefon bostaden

normal

annan

Adress

Mobiltel:

Telefax

Gatuadress/ box:

Postnummer:

Postadress:

Bifogade handlingar och uppgifter
Planritningar

Fasadritningar

Situationsplan

Produktionskostnaden beräknas överstiga 50 000 kronor
Sökandes/Byggherren underskrift

Teknisk beskrivning
alt. teknisk beskrivning
nästa sida

Kvalitetsansvariges underskrift
(om det är annan person än byggherren)

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Storumans kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
Översiktlig beskrivning (i tillämpliga ärenden)
Grundläggning på
Grundläggningssätt;

Grus

Morän

Sand

Lera

Berg Annat:

Hel, kantförstyvad platta

Utbredda plattor under bärande väggar

Krypgrund / torpargrund

Plintar

Bärande ytterväggar (material)

Annat:
Färg

Bjälklagskonstruktion

Takkonstruktion

Fackverk

Taktäckningsmaterial:
Beskrivning eldstad och skorsten
Typ av eldstad
Typ av skorsten

Uppstolpat tak
Färg

Annat:
Taklutning, grader

Miljögodkänd
Ja
Nej

Typgodkänd nr:
Ja
Nej

Typgodkänd nr:
Ja
Nej

Platsbyggd- (ange utförandet)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
o Anmälan skall inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden före arbetets påbörjande och när det är färdigställt.
o Kontroll av eldstad, skorsten och tillträdes- och skyddsanordningar till skorstenen skall utföras av
Skorstensfejaremästaren, tel 0951-10221, innan anläggningen tas i drift..

Medgivande från granne ( skall inlämnas om ni bygger närmare gräns än tillåtet eller när det strider mot gällande plan etc)
Nedanstående, berörd granne/berörda grannar, har inget att erinra mot att lov beviljas för den föreslagna åtgärden.
Fastighetsbeteckning:

Avstånd till tomtgränsen :

Underskrift

Namnförtydligande

Datum:

Övrigt
Anteckningar

Med ansökan skall bifogas följande handlingar;

I förekommande fall bifogas även;

3 ex Plan- och fasadritningar, skala 1:100
3 ex Situationsplan, skala 1:400 eller 1:500
samt i ärenden utanför detaljplanelagt område
2 ex orienteringskarta i :skala 1:50 000 alt 1:100 000

2 ex Ansökan om tillstånd för avloppsanläggning
För strandskyddsdispensansökan bifogas:
2 ex Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 samt
2 ex orienteringskarta i :skala 1:50 000 alt 1:100 000

