Datum:
Blanketten finns även som e-tjänst
på vår hemsida www.trelleborg.se

ANMÄLAN RIVNING

Uppgifter om fastighet och sökande

Fastighetsbeteckning:
Sökandens namn:

Person-/organisationsnummer:

Person-/organisationsnummer:

Sökandens utdelningsadress:

Postnummer:

Postort:

Fastighetens adress (om annan än sökandens):

Telefon:

Telefon:

Mejladress:
Anmälan avser:

Planerad rivningsstart:

Uppgifter om kontrollansvarig

Namn:

Företag:

Telefon:

Utdelningsadress:

Postnummer:

Postort:

Behörighetsklass:

Gäller t o m.:

Certifieringsorgan:

□ Normal art □ Komplicerad art
Mejladress:

Om anmälan rivning
Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det en anmälan för att riva byggnader eller del av byggnader
som inte är komplementbyggnader. (Komplementbyggnader är t ex garage, uthus och andra fristående byggnader som hör till
ett en eller tvåbostadshus). På kommunens hemsida finns karta som visar de områden som omfattas av detaljplan eller av
områdesbestämmelser. Om du är osäker kontrollera med kommunen innan du sätter igång – skicka foton på det som ska rivas
tillsammans med fastighetsförteckning till samhallsbyggnad@trelleborg.se. OBS! Inom område med detaljplan och
områdesbestämmelser krävs det istället rivningslov för att riva byggnader eller del av byggnader. Ansökningsblankett finns på
vår hemsida. Det krävs varken rivningsanmälan eller rivningslov för att riva friggebodar.
Enligt plan och bygglagen krävs det ett startbesked för att påbörja en åtgärd som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller
anmälan. Avgifter avseende t. ex. startbesked, slutbesked, avvisning, avskrivning, lägeskontroll, utstakning m.m. se av
samhällsbyggnadsnämndens antagen PBL-taxa på www.trelleborg.se.
En anmälan ska vara skriftlig. Denna blankett och övriga handlingar i lämnas i 1 exemplar. Handlingarna ska vara i A4 eller
nedvikta i A4-format om de inlämnas i pappersformat. Vi ser helst att ni använder vår e-tjänst men det går också bra att mejla
in handlingarna till samhallsbyggnad@trelleborg.se. Följande handlingar behövs för att göra en första bedömning om
startbesked:
• Tomtkarta där de byggnader som ska rivas är markerade.
• Foton på de byggnader som ska rivas.
• Kontrollplan. Se exempel på vår hemsida.
• Materialinventering

__________________________________
Sökandens underskrift

____________________________________
Kontrollansvariges underskrift

__________________________________
Namnförtydligande

_____________________________________
Namnförtydligande

Dina personuppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Detta görs eftersom uppgifterna behövs
för vår myndighetsutövning. Mer information finns på www.trelleborg.se.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
E-post samhallsbyggnad@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199

