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Fastighet 

Fastighetsbeteckning* Fastighetens adress* 

Tidplan 
Datum för planerad byggstart* Planerad byggtid, månader* 

Ärende 

Ändring av en byggnad 

Konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs 

Byggnadens planlösning påverkas avsevärt 

Brandskyddet i byggnaden påverkas väsentligt 

Installation eller väsentlig ändring av 

hiss 

eldstad 

rökkanal 

anordning för ventilation i byggnader 

en anläggning för VA i en byggnad eller inom en tomt 

Rivning av 

byggnad 

del av byggnad 

Rivningsmaterialet innehåller farligt avfall 

Underhåll av 

byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser 

Nybyggnad eller väsentlig ändring av  

vindkraftverk 

Byggnadens användning den senaste 10-årsperioden Byggnadens ursprungliga byggnadsår 

Byggnad* 
Enbostadshus 

Rad-, par-, kedjehus 

Tvåbostadshus 

Flerbostadshus, antal lgh. ……………………….. 

Fritidshus med en eller två bostäder 

Komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt) 

Studentbostadshus 

Industri- eller lagerbyggnad 

Annan byggnad eller anläggning, ange typ ………………………………..………………...….. 

Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning 

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd 
(ej attefall) 

* = Obligatorisk uppgiftTyresö kommun

135 81 Tyresö

kommun@tyreso.se , 08-578 291 00

Areauppgifter m.m. 
Byggnadsarea  Bostadsarea  Bruttoarea  
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Kommunalt 

Vatten och avlopp 

Enskild 
anläggning 

Gemensamhets- 
anläggning 

Vatten 

Anslutning 
till 

Avlopp 

Dagvatten 

Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till lämnade uppgifter 

Anmälare 

Utvändiga material och färger (vid ny– och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring) 
Fasadbeklädnad 

Puts Plåt Trä Tegel Betong Glas 

Takbeläggning 
Skiffer Plåt Papp Lertegel Betong Koppar 

Fönster 
Plast En-/tvåglas Trä Isolerglas Treglas 

Fönsterbågar 
Lättmetall 

Annat: 

………………...……… 

………………...……… 

………………………… 

Kulör (NCS-kod): 

…………..…………… 

………………..……… 

………………………… 

Tyresö kommun

Organisations- eller personnummer*

Utdelningsadress* 

Postort*

Telefon (även riktnummer)*

E-postadress

Personnamn* Postnummer* 

Företagsnamn (om anmälaren är ett företag)

Fakturamottagare (om annan än anmälaren)
Om du vill att fakturamottagaren ska vara någon annan än anmälaren, behöver du bifoga en fullmakt som godkänner detta. Fullmakten ska skrivas under av både den
sökande och den nya fakturamottagaren.

Organisations- eller personnummer* 

Utdelningsadress* 

Postort* 

Telefon (även riktnrummer)*

E-postadress

Personnamn* Postnummer* 

Företagsnamn (om fakturamottagaren är ett företag)

Fakturareferens

Fakturareferens
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Underskrift 

Datum och anmälarens underskrift* 

Avgift 
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.  

Kommunikation 
Godkänner du kommunikation via e-post?* 

Ja Nej 

Namnförtydligande* 

Bilagor 

Situationsplan/tomtkarta 

Fasadritning

Planritning

Sektionsritning

Tyresö kommun

Kontrollplan

Brandskyddsbeskrivning 

Prestandadeklaration 

Konstruktionsritning

Utlåtande konstruktör 

Konstruktionsdokumentation 

Teknisk beskrivning

Hantering av personuppgifter: 

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.
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