
ANMÄLAN 

Fastighet och sökande 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare om annan än sökanden

Fastighetens adress Telefon: arbetet 

Sökandes namn Person-/Organisationsnummer Telefon: bostaden 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) E-postEpost adress

Ärendet avser  Byggnadstyp 

En-/tvåbostadshus 

Komplementbostadshus (Attefallshus) 

Komplementbyggnad  

Flerbostadshus 

Fritidshus 

Industribyggnad 

Kontorshus 

Affärshus 

Annat: 

Miljö- och bygg 

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt 
reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på www.osby.se.

Postadress: 283 80 Besöksadress: Västra Storgatan 35 Telefon: 0479-52 80 00  E-post: 
miljobygg@osby.se Hemsida: www.osby.se

Ny eller väsentligt ändrad eldstad. Ange  typ/beteckning nedan

Genom att ange en e-postadress godkänner jag att all kommunikation, inklusive utskick av 
beslut med tillhörande handlingar, sker via e-post.  

Fält markerade med     är extra viktiga  för vår hantering av din ansökan Datum: 

 Förslag till kontrollplan för enklare åtgärder (Obs! om du avmarkerar rutan nedan så måste du lämna ett eget förslag till kontrollplan) 

Som kontrollplan gäller, när projektet är avslutat ska jag som byggherre intyga att åtgärden är utförd i enlighet med givet lov 

och/eller startbesked och de krav som gäller för åtgärden enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

En signerad begäran om slutbesked (blankett finns på hemsidan) skickas till miljö- och byggnämnden direkt efter 

färdigställande.

Sökandes underskrift 

Namnförtydligande 

Arbeten avses påbörjas, datum: 

Prestandadeklaration

Kontrollplan 

Plan- och fasadritning 

Ny eller väsentligt ändrad rökkanal. Ange  typ/beteckning nedan

Bifogade handlingar

 Situationsplan (om det finns flera byggnader på tomten). 
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