Informationsblad

Anmälan om olovligt byggande, ovårdad tomt eller upplag
Ärenden rörande olovligt byggande

När det finns anledning att anta att en åtgärd vidtagits utan lov eller att bestämmelser i
plan- och bygglagen inte följs prövar nämnden om rättelse ska utkrävas eller om lov kan
medges i efterhand.
Om det är uppenbart att åtgärderna strider mot plan- och bygglagen eller medför fara för
människors liv eller hälsa kan de stoppas.
Ärenden rörande ovårdade tomter

Tomter ska hållas i vårdat skick vare sig de är bebyggda eller inte. De ska skötas så att
inte olägenhet uppstår för omgivningen eller trafiken. Risk för olycksfall på tomter och
lekplatser ska begränsas.
Ärenden rörande upplag

Upplag för längre tid än en säsong kräver som regel bygglov. Båt och husvagn får
vinterförvaras på tomt utan lov.
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Skickas till:
Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Anmälan om olovligt byggande, ovårdad tomt eller upplag
Personuppgifter (anmälare)
Namn

Adress

Postnummer och ort

Mobiltelefon

Telefon

E-post

Ange adress eller fastighetsbeteckning och om möjligt namn på den du klagar på

Läs bifogat informationsblad ”Anmälan om olovligt byggande, ovårdad tomt eller upplag ” innan du besvarar
följande frågor
Vad avser anmälan?
 Olovligt byggande

 Ovårdad tomt

 Upplag

Beskriv kortfattat vad anmälan avser (bifoga gärna skiss, karta eller foto)

När märkte du olägenheten första gången?

När har du varit i kontakt med fastighetsägare eller verksamhetsutövaren om detta problem?
Första gången
Senast

När har fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren angett att åtgärderna senast kommer att vara klara?

Har du tidigare varit i kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret för detta problem och när i så fall?
 Ja, när …………………………………………………..

 Nej

Har du meddelat fastighetsägaren, verksamhetsutövaren eller annan ansvarig person att du tänker kontakt
miljö- och stadsbyggnadskontoret?
 Ja, när …………………………………………………..

 Nej

Övrigt

Ovanstående uppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer om behandling av personuppgifter i
Lidingö stad. www.lidingo.se/gdpr
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