Anmälan

Anmälan för bygglovsbefriade åtgärder
Servicedeklaration

2 veckor

Eventuell
komplettering

Även om en åtgärd inte kräver bygglov kan du behöva göra en anmälan. Anmälan krävs vid t.ex. installation eller väsentlig ändring av hiss,
eldstad, rökkanal, anordning för ventilation och anläggning för vattenförsörjning eller avlopp. Anmälan krävs även vid vissa rivningsåtgärder,
ändring av bärande konstruktion samt vid ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad. För så kallade attefallsåtgärder (t.ex.
komplementbyggnader på sammanlagt 25 m² och en tillbyggnad på 15
m²) krävs också anmälan. Innan du får påbörja några arbeten ska du ha
ett startbesked. Angiven beslutstid gäller från det att ärendet är komplett.
Beslutstiden gäller inte ärenden som ska beslutas av miljö- och byggnadsnämnden.

Vår ambition
Att det ska vara lätt att komma i kontakt med oss via telefon, e-post eller
besök
Att du ska mötas av kunnig och kompetent personal

Komplett
ärende

Att vi ska inge förtroende och vara en verksamhet baserad på rättssäker
och effektiv hantering
Att vi ska ge dig information som uppfattas som tydlig och tillräcklig

Ditt ansvar
Att ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du söker bygglov
Att inte påbörja några arbeten innan du fått bygglov och startbesked
Att fylla i ansökningsblanketten fullständigt och korrekt
Att lämna in fackmannamässiga handlingar

3 veckor

Vi lovar
Att inom 2 arbetsdagar skicka bekräftelse på att din ansökan är mottagen
Att inom 2 veckor begära de eventuella kompletteringar som krävs
Att skicka mottagningsbevis när ansökan är komplett
Att inom 3 veckor fatta beslut om startbesked
Att inom 1 arbetsdag bistå med blanketter och kartmaterial via post,
e-post eller genom att du besöker vårt kontor
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning

Beslut

Strandbacksvägen 7, Avesta
Måndag-fredag 08.00-12.00 och 13.00-16.30
0226-64 54 54
miljo-bygg@avesta.se
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