
Övriga kontrollansvariga

ANMÄLAN

Blanketten insändes till
Skövde kommun, Plan Bygg o Lantmäterifºrvaltningen, 541 83  SKÖVDE

Ort

Fastighetens adress Telefon arbetet

Byggherrens namn Telefon bostaden

Postnummer Personnummer

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare  (om annan än sökanden)
Fastighet och byggherre

Datum
Ifylls i lämpliga delar

Byggherrens underskrift

Namnförtydligande

Kontrollansvarigs underskrift  (gäller endast för riksbehörig)

Namnförtydligande

Lämnade personuppgifter kommer att registreras i ett databaserat register hos Skövde kommun. Uppgifterna
kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL).

Underskrifter

Teknisk beskrivningHuvudritningar

Yttrande från arbetstagar-
repr

Bevis på byggfels-
försäkring

Uppgifter om föreslagna
fristående sakkunniga

Uppgifter om med-
verkande projektörer

Produktionskostnaden beräknas överstiga 50 000 kronor

SkyddsrumsritningUnderlag till kontrollplan

Situationsplan Nybyggn karta (tomtkarta)

Bifogade handlingar och uppgifter

Utdelningsadress

Behörighetsklass vid riksbehörighet

Namn

Certifieringsorgan

Telefon arbetet

OrtPostnummer Organisationsnummer

Telefon bostaden

Gäller t o m

Ja Nej

Bygglov är beviljat, datum Tidigt byggsamråd har hållits, datum Skyddsrumsbesked föreliggerBygglov är sökt

Utdelningsadress

E-postadress

Ärendets art
Installation eller väsentlig ändring avÄrendets art

Antal berörda lägenheter

Nytillkommen / Berörd bruttoarea  (vån yta)Annan byggnad eller anläggning, ange vilken

Byggnadstyp  (byggnadens huvudsakliga ändamål)

Byggnadsarbetena avses att påbörjas, datum Utstakning önskas genom kommunens försorg, datum

Ort

Ort

Telefon arbetet

Ansvarsområde

Telefon arbetet

Ansvarsområde

Certifierad Söker godkännande  (separat ansökan)

Söker godkännande  (separat ansökan)Certifierad

Certifieringsorgan

PostnummerUtdelningsadressNamn

Certifieringsorgan

PostnummerUtdelningsadressNamn

Uppgifter om kontrollansvarig  

Tidpunkt för påbörjande

PBLK108
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