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Kiruna kommun  ANMÄLAN  
Miljö- och byggnadsförvaltningen, 981 85 KIRUNA EJ BYGGLOVSPLIKTIG ÅTGÄRD
0980-701 40, bygglov@kiruna.se  

Om sökande/byggherre är ett företag ska bevis om 
firmatecknare och fullmakt bifogas.  

Fastighet och byggherre * * = Obligatorisk uppgift 

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Sökande/byggherre, för- och efternamn Organisations-/personnummer 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Telefonnummer E-postadress Kommunicering via e-post 
☐ Ja ☐ Nej

Fakturaadress (om annan än ovan) 

Kontaktperson (om annan än sökande/byggherre) 

Telefonnummer E-postadress

Byggherre (om annan än fastighetsägare) Organisations-/personnummer 

Telefonnummer E-postadress

Anmälan avser * 

Ändring av byggnad 
☐ Tillbyggnad ☐ Komplementbyggnad
☐ Tillbyggnad till en- ☐ Komplementbostadshus

eller tvåbostadshus (15 kvm BTA) ☐ Inredande av ytterligare bostad i ett
☐ En takkupa enbostadshus
☐ Två takkupor ☐ Byggnadens planlösning påverkas

avsevärt
☐ Konstruktion av bärande delar ☐ Brandskyddet i byggnaden påverkas

berörs väsentligt

Rivning av 
☐ byggnad ☐ del av byggnad

Installation eller väsentlig ändring av 
☐ Hiss ☐ Eldstad och rökkanal      ☐ Anordning för ventilation i byggnad

☐ Anläggning för VA i en byggnad eller inom en tomt

☐ Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk

Förtydliga om det gäller nyinstallation eller ändring: 

☐ Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser
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Typ av byggnad * 

☐  En- och tvåbostadshus                                 ☐  Industribyggnad 
☐  Fritidshus                                                     ☐  Komplementbyggnad 
☐ Flerbostadshus                                              ☐  Kontorsbyggnad 
☐  Affärsbyggnad                                              ☐  Skola/förskola  
☐  Hotell, restaurang mm                                  ☐  Sjukhus/vårdanläggning 
☐ Övrig byggnad (beskriv nedan) 
 
Beskriv vilken typ av övrig byggnad: 

 
 

 

Utformning och installationer * 

Fasadbeklädnad                        
☐  Trä                                        
☐  Betong 
☐  Plåt 
☐  Tegel 
☐  Puts                                    
☐  Annat:  
 
Färg (NCS-nr): 
 

Takbeläggning          
☐  Plåt                  
☐  Lertegel         
☐  Betong 
☐  Papp 
☐  Skiffer 
☐  Annat: 
 
Färg (NCS-nr):  

Fönster 
☐  Treglas 
☐  En-/tvåglas 
☐  Isolerglas 
☐  Annat: 
 
 

Vatten 
☐  Kommunalt 
☐  Gemensamhetsanläggning 
☐  Enskild anläggning 
☐  Inget 
☐  Annat:  

Avlopp 
☐  Kommunalt 
☐  Gemensamhetsanläggning 
☐  Enskild anläggning 
☐  Inget  
☐  Annat: 

Dagvatten 
☐  Kommunalt 
☐  Gemensamhetsanläggning 
☐  Enskild anläggning 
☐  Inget 
☐  Annat: 
 

Ventilation 
☐  Självdrag 
☐  Mekanisk frånluft 
       ☐ inkl. värmeåtervinning 
☐  Mekanisk till- och frånluft 
       ☐ inkl. värmeåtervinning 
☐  Annat:  
 

Uppvärmning 
☐  Fjärrvärme 
☐  El, direktverkande 
☐  El, ej direktverkande 
☐  Bergvärme 
☐  Annat: 
 

Grundläggning 
☐  Plintar 
☐  Pålar 
☐  Betongplatta på mark 
☐  Krypgrund 
☐  Annat: 

Takvinkel:  
 

 

Bifogade handlingar * Alla handlingar ska vara skalenliga, måttsatta och tydliga! 

☐  Situationsplan             ☐  Planritning              ☐  Fasadritningar          ☐  Sektionsritning 
☐  Markritning                ☐  Brandskydds-          ☐  Konstruktions-         ☐ Förslag till kontrollplan 
                                               beskrivning                   beskrivning              ☐  Fotografier 
☐  Materialinventering     ☐  Översiktskarta        ☐  Övrigt:  
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Övriga upplysningar (beskrivning av planerad åtgärd) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Information 

 
Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.  
 
9 kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900) – Om ansökan är ofullständig får byggnadsnämnden 
förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Ansökan kan komma att avvisas eller avgöras 
i befintligt skick om föreläggandet inte följs.  
 
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen/GDPR artikel 6.1 
e. De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registreringen 
gör vi för att vi på ett säkert sätt ska kunna hantera din ansökan. Vissa uppgifter kan även komma att 
hämtas ur fastighetsregistret. Du har alltid rätt att begära ut vilka personuppgifter som finns registrerade 
om dig samt få uppgifter rättade om något är felaktigt.  
 
Allmänna och offentliga uppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med tryckfrihetsförordningen.  
 
Om du inte är fastighetsägare för den fastighet ärendet gäller måste du ha fastighetsägarens tillstånd för 
att få genomföra åtgärden.  
 
 

 

Underskrift *  

Ort och datum 
 
Sökandes underskrift 
 
 
Namnförtydligande 
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