Informationsblad till blanketten
Ansökan om lov eller anmälan av
anmälningspliktig åtgärd.

Höjdsystem måste anges på bygglovhandlingarna
Sedan 2013 använder Lidingö stad höjdsystemet RH 2000. Tidigare användes RH 00.
Skillnaden mellan stadens tidigare höjdsystem och det nya höjdsystemet är +0,52 meter.
På kartor som upprättas efter den 4 februari 2013 redovisas höjdinformationen i det nya höjdsystemet.

• På samtliga handlingar där det redovisas höjduppgifter måste det alltid framgå vilket höjdsystem (RH
00 eller RH 2000) som används.

• Försäkra dig om att de entreprenörer du anlitar är medvetna om bytet av höjdsystem.
• I projekt som påbörjades före den 4 februari 2013 rekommenderas att höjdredovisningen även slutförs i
det tidigare höjdsystemet RH 00.

För hjälp och mer information eller frågor är du välkommen att kontakta miljö-och stadsbyggnadskontoret, tel 08-731 30 00.

Lidingö stad, Miljö- och stadsbyggnadskontoret Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: 181 82 Lidingö
Telefon: 08-731 30 00 vx Fax: 08-731 48 26 E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se Webbplats: www.lidingo.se 2013-02-07

Skickas till:
Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Ansökan om lov eller anmälan av anmälningspliktig åtgärd
(tidigare bygganmälan)

Fastigheten
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Sökanden/Byggherre

Organisations-/Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon dagtid (inkl riktnr)

Postnummer

Postort

Telefon kvällstid (inkl riktnr)

E-postadress

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Byggherre (om annan än sökanden)

Organisationsnummer

E-postadress

Telefon dagtid (inkl riktnr)

Telefon kvällstid (inkl riktnr)

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökanden)

Om det finns flera fastighetsägare: redovisa kontaktinformation enligt ovan för samtliga på separat handling.

Ansökan avser (ifylls i tillämpliga delar)

 Bygglov

 Marklov

 Rivningslov

 Förhandsbesked

 Tidsbegränsat bygglov högst tio år (t o m

 Anmälan av bygglovbefriad åtgärd

(Attefall)

datum)……………………………..

 Anmälningspliktig åtgärd

Ärende
Bygglov

 Nybyggnad

 Tillbyggnad

 Ändrad användning (från och till):……………………………………..

 Ändring av byggnad
 Annat………………………………………

Anmälan av bygglovbefriad åtgärd (Attefall)

 Komplementbyggnad (ex fritidshus, gäststuga, garage, förråd)

 komplementbostadshus

 Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

 Inreda ytterligare en bostad i enbostadshus

 Takkupa
Anmälan för vissa åtgärder, installation, väsentlig ändring av



Eldstad/Rökkanal

 Ändring som påverkar bärande delar

 Ändrad planlösning



Hiss

 Vatten och avlopp

 Ventilationssystem

 Ändring som påverkar 

Annat:………………………………………………………………………..

brandskyddet

Lidingö stad, Miljö- och stadsbyggnadskontoret Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: 181 82 Lidingö
Telefon: 08-731 30 00 vx Fax: 08-731 48 26 E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se Webbplats: www.lidingo.se 2017-02-14

Typ av byggnad som åtgärden avser

 En- och tvåbostadshus

 Flerbostadshus

 Fritidshus

 Komplementbyggnad

 Annan typ av byggnad

Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad samt utvändig ändring)
Fasadbeklädnad
Kulör (NCS-nr)
Takbeläggning
Kulör (NCS-nr)
Fönster
Kulör (NCS-nr)

Bifogade handlingar/Övriga upplysningar

 Nybyggnadskarta

 Markplaneringsritning

 Situationsplan

 Planritning

 Fasadritning

 Sektionsritning

 Teknisk beskrivning





Förslag till kontrollplan rivning

 Utlåtande från särskild sakkunnig

Förslag till kontrollplan

 Annan bilaga

Anslutning till

 Fjärrvärme

 Kommunalt vatten

 Kommunalt dagvatten  Enskild VA-anläggning

 Kommunalt avloppsvatten
 LOD (lokalt omhändertagande av vatten)

Anmälan av kontrollansvarig
Namn

Personnummer

E-postadress

Telefon

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postadress

Certifieringsorgan/Certifieringsnr

Certifieringen gäller t o m

Behörighetsnivå (N eller K)

Om det finns flera kontrollansvariga för projektet: redovisa kontaktinformation enligt ovan för samtliga på separat handling samt
ange vem som har samordningsansvar enligt 10 kap 9 § plan- och bygglagen.

Underskrift av sökanden
……………………………
Datum

……………………………………....…………..……
Namnteckning

……………………………………….…
Namnförtydligande

Avgift för handläggning av anmälan uttas enligt Lidingö stads taxor och avgifter. Ovanstående uppgifter kommer att behandlas i
enlighet med reglerna i personuppgiftslagen.

