
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Storgatan 12 
291 80 Kristianstad
E-post: kommun@kristianstad.se

ANMÄLAN 

Datum 

Fastighet och Byggherre 

 Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Fastighetens adress Telefonnr (även riktnr) till byggherren Mobilnummer till byggherren

Byggherrens namn E-postadress

Postadress (utdelningsadress, postnummer, postort) Organisationsnr/Personnr

Fakturaadress, om annan än ovanstående (utdelningsadress, postnummer, postort)  Refnr/fakturamärkning

Ärendet avser 

Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål)

Tidpunkt för påbörjande (arbetena får ej påbörjas innan byggnadsnämnden har meddelat startbesked)
Byggnadsarbetena avses påbörjas, ange datum 

Kontrollansvarig/samordningsansvarig (*krävs ej vid installation av eldstad eller normalt sett vid s.k. Attefallsåtgärder)
Namn Telefonnummer (även riktnr) Mobilnummer 

Postadress (utdelningsadress, postnummer, postort) E-postadress

Behörighetsklass vid riksbehörighet 

Normal art (N) Komplicerad art (K) Certifieringsorgan: 

Gäller t.o.m. 

Övriga upplysningar (vid tillbyggnad beskriv befintlig byggnad under "övriga upplysningar")

Bifogade handlingar 

Underskrift 
Byggherrens underskrift 

Annan, nämligen Garage/Förråd Industribyggnad Fritidshus 

Kontor/Affärshus Flerbostadshus Grupphus/Radhus En- och tvåbostadshus 

Tillbyggnad max. 15kvm* 

Vatten-Avlopp Rökkanal* 

Ventilation Eldstad* 

Rivning utanför detaljplan 

Vindkraftverk (ej bygglovspliktiga) 

Komplementbyggnad max. 30 kvm* 

Inreda ytterligare bostad i enbostadshus* 

Ändring av planlösning Hiss Ändring av bärande konstruktion 

Ändring som väsentligt berör byggnads brandskydd 

Underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde 

Komplementbostadshus max. 30 kvm* 

Tillbyggnad max. 2st takkupor* 

Annat, nämligen: Förslag till kontrollplan Brandskyddsbeskrivning 

Teknisk beskrivning Huvudritningar Nybyggnadskarta Situationsplan 

Namnförtydligande 
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Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen 

Byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna 
kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka 
personuppgifter som behandlas om dig. Byggnadsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter.
Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade, begränsade eller överförda.
Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter.
Kontakt till kommunens dataskyddsombud dso.kristianstad@jpinfonet.se.
Du kan kontakta Datainspektionen om du har klagomål på hur dina personuppgifter behandlas.
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