
 ANMÄLAN 
Ej bygglovspliktig åtgärd installation av eldstad/kamin 

 
 

 
Postadress Besöksadress Telefon  Webbplats E-post 
517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033–231300  www.bollebygd.se byggochmiljo@bollebygd.se 

 

   Bollebygds kommun 
   517 83 Bollebygd 

   byggochmiljo@bollebygd.se 
   033-430 55 88 (bygglovsrådgivning) 

Fastighet och sökande 

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Sökande/byggherre: Förnamn Efternamn Personnummer/org.nummer 

Utdelningsadress (gata, box etc.) Telefonnummer Mobilnummer 

Postnummer Postort E-postadress 

Faktureringsadress (om annan än ovanstående) 

☐ Jag godkänner kommunikation via e-post 

Ärende 

Installation eller väsentlig ändring av 

☐ Eldstad ☐ Rökkanal ☐ Eldad värmepanna (pellets, ved, olja etc.) 
 

 
Byggnad 

☐ Enbostadshus ☐ Enbostadshus i grupp ☐ Rad-, par-, kedjehus 

☐ Två bostadshus ☐ Fritidshus ☐ Hus för äldre eller funktionshindrade 

☐ Industri och lagerbyggnad ☐ Garage och förråd ☐ Annat specialbostadshus 

☐ Flerbostadshus  Antal berörda lägenheter: 

☐ Annan byggnad eller anläggning Ange vilken: 

 

 Datum  Antal månader 
Byggnadsarbetena avses 
att påbörjas 

 Planerat färdigställande  

 
Information 

PBL 9 kap 22 §. Om ansökningen är ofullständig, får byggnads- och miljönämnden förelägga sökanden att 
avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma 
att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs. 
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Postadress Besöksadress Telefon  Webbplats E-post 
517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033–231300  www.bollebygd.se byggochmiljo@bollebygd.se 

 

Kontaktperson 

Namn Telefon 

E-postadress Mobil 

 
Bilagor 

Handlingar som ska bifogas anmälan: 
 
☐ Planritning ☐ Sektionsritning eller fasadritning (om det är en nyinstallation av rökkanal) 

 

☐ Kontrollplan ☐ Prestandadeklaration (ska visa utsläpp av kolmonoxid och verkningsgrad) 
 

 
Avgift, personuppgifter och förenklad delgivning 

Avgift betalas enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. 
 

Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Samhällsbyggnadsnämnden blir 
ansvariga för dina personuppgifter när den ifyllda blanketten inkommer till kommunen. Mer information om 
hur dina personuppgifter behandlas finns på kommunens hemsida. 

 
Bygg- och miljöenheten använder sig ibland av så kallad förenklad delgivning 

 
 
Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till ovan lämnade uppgifter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sökandens underskrift   Namnförtydligande 

 

 .....................................................................  ..................................................................  
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