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Förenklad ansökan bygglov/anmälan byggnadsåtgärd 

Piteå kommun 
Fysisk planering
941 85 Piteå kommun 
Tel: 0911-69 60 00 

Blanketten är ifyllbar. Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.      

Skicka in din ansökan till fysiskplanering@pitea.se eller via post till Piteå kommun, Fysisk planering, 941 85 Piteå.      

Ansökan/anmälan avser 

Bygglov för mindre/enklare byggnader, max 30 m2 Byggnadsåtgärd enklare byggnad, max 30 m2 

Byggnadsåtgärd fristående Attefalls hus, max 25 m2 Byggnadsåtgärd Attefallstillbyggnad, max 15 m2 

Obs! separata ritningar ska bifogas. 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning*  Fastighetsadress  Fastighetsägare*  

Sökande 
Sökande/byggherre* Personnummer/Organisationsnummer* 

Adress* Postnummer* Ort* 

Telefon E-post

Fakturamottagare (om annan än sökande) Personnummer/Organisationsnummer 

Adress Postnummer Ort 

Ritningar endast för fristående byggnader: 

Fasad mot ________ Fasad mot _____________  

α=  

T=  

H= 

Sektion 
H= byggnadens höjd från mark till takfot 
T= höjd från takfot till taknock 
I= invändig höjd mellan golv och tak 

Fasad mot _____________  Fasad mot ____________  

B= 

L=  

Fönster, dörrar m m inritas på fasad. 
Eldstads placering inritas på plan. 
Taklutning (α) anpassas till omgivande bebyggelse. 

Plan 
L= byggnadens längd utvändigt 
B= byggnadens bredd utvändigt 
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Uppgifter om byggnaden 
Typ av byggnad Grundläggning 

Fasadmaterial Takmaterial 

Vatten- och avloppssystem: 

Eldstad, rökkanal   Typgodkänd  Broschyr bifogas 

Situationsplan bifogas 
*)Nytillkommen boarea. Obligatorisk uppgift för tillbyggnad av bostadshus, 
max 15 m2 . 

Kontrollansvariges namn Kontrollansvariges adress 

Underteckna här 
Datum* Sökandens underskrift* 

Information 
För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Inlämnade personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen, PUL. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att, på begäran, få 
information om och rättelse av de uppgifter som behandlas. Skriftlig begäran skickas till: Piteå Kommun, Fysisk planering, 941 
85 Piteå. 

Blanketten är avsedd främst för dig som vill lätt kunna utforma kompletta fasad-, sektion- och planritningar på mindre 
komplementbyggnader för fristående Attefallsbyggnader och för bygglov av mindre komplementbyggnader. Obs! Det krävs 
alltid en situationsplan som ska ingå i ansökan. 

Förenklad ansökan om bygglov 
1.		 Mindre och enklare byggnader, max 30 m² inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse 

Förenklad anmälan om byggnadsåtgärd 

2.		 Enklare byggnader, max 30 m² utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse 
3.		 Fristående Attefallsbyggnad, max 25 m² inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse 
4.		 Attefallstillbyggnad, max 15 m² (egna ritningar i form av fasad-, sektion- och planritningar i skala 1:100 samt en 

situationsplan i skala 1:500 ska bifogas med ansökan) 

Situationsplan (skala 1:500) är en karta som visar vad som 
ska byggas och dess placering på tomten. Avståndet mellan 
det som ska byggas och närmaste fastighetsgränser ska anges 
och om det rör sig om en tillbyggnad ska det markeras tydligt 
på kartan. 

Situationsplanen ska baseras på en tillförlitlig karta som visar 
fastighetsgränserna och eventuella befintliga hus. Hör med 
bygglovshandläggare vilken karta som krävs i ditt fall. 

Planritningen över byggnaden (skala 1:100) - som ska 
bifogas bygglovsansökan ska visa rumsindelningen sett 
uppifrån inklusive beskrivningar av vad rummen används till. 

Fasadritning (skala 1:100) beskriver byggnadens utvändiga 
utseende. Vid tillbyggnad skall det som är nytt måttsättas och 
markeras. De olika fasaderna skall namnges t ex Fasad mot syd 
osv. 
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