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anmälan som inte kräver bygglov eller 

rivningslov 
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Blankettanvisning 

Anmälan om installation, väsentlig ändring och annan 

anmälan som inte kräver bygglov eller rivningslov enligt 

PBF 6 kap 5 §. 

Skickas till: 

Ludvika kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Verksamhetsområde miljö och bygg 

771 82 Ludvika 

Sökande/byggherre 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Gatuadress E-postadress 

Postnummer och -ort Telefonnummer dagtid Mobilnummer 

Faktureringsadress (om annan än ovan) Postnummer och ort (om annan än ovan)

Fakturareferens (t.ex. XX-nummer, ID-nummer) Kontaktperson 

Kommunikation 

Hur vill ni kommunicera med oss?  Via vanlig post  Via e-post 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Gatuadress 

Fastighetsägare om annan än sökande 

Anmälan som inte kräver lov 

 Attefallshus ≤ 25 m2  Tillbyggnad  Inreda ytterligare bostad 

 Rivning  Annat____________________________ 

Installation eller väsentlig ändring 

 Hiss  Eldstad/rökkanal  Ventilation  

 Vatten och avlopp  Brandskydd  Påverkan på bärande konstruktion 

 Annat______________________________ 

Byggnadstyp 

 Enbostadshus  Tvåbostadshus  Flerbostadshus  Fritidshus 

 Garage/carport  Industribyggnad  Affärs-/kontorshus  Annat 

Tid för påbörjande 
Byggnadsarbetena beräknas börja 

Kontrollansvarig 
Namn Personnummer 

Gatuadress E-postadress 
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Postnummer och -ort Telefonnummer dagtid Mobilnummer 

Behörighetsklass vid riksbehörighet 

 Normal art  Komplicerad art 
Gäller till och med Certifieringsorgan 

 Samordningsansvar enligt 10 kap 9 § NPBL 

Underskrifter 
Ort och datum Namnteckning byggherre 

Ort och datum Namnteckning kontrollansvarig 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, 

Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr 

Bifogade handlingar 

(obligatoriska handlingar vid anmälan är markerat med *) 

 Nybyggnads-/tomtkarta* 

 Kontrollplan* 

 Situationsplan* 

 Huvudritningar 

 Rivningsplan 

 Teknisk beskrivning 

 Miljöinventering (farligt avfall och övrigt avfall) 

 Annat 

Avgift Avgift för prövning av anmälan tas ut enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 
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