Samhällsbyggnadsnämnden

TEKNISK BESKRIVNING –BILAGA TILL BYGGANMÄLAN
(Ifylles i tillämpliga delar)
DATUM ……………………
Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system EDP
och Comprima, för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vi hanterar dina personuppgifter med
stöd av plan- och bygglagen och Miljöbalken. Personuppgifterna hanteras i enlighet med
bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). För ytterligare information om hur
Gnosjö kommun arbetar med behandling av personuppgifter, se www.gnosjo.se

Fastighetsbeteckning

□Nybyggnad
Ärende

□Tillbyggnad

□Ändring

□Monteringsfärdigt

□Platsbyggt

Fastighetsadress
Sökande (namn och adress)
Beskrivning

□Bostadshus □Annan husbyggnad

Telefon
Hustyp (t.ex. enbostadshus,
kedjehus, garage eller dylikt)

Antal
hus

Antal
lägenheter

Antal hela
våningsplan

Grundlagt på

□Berg□Grus □Sand □Lera □Morän
Grundläggningssätt

Grund

□Källare □Krypgrund □Hel Platta □Annat (ange)
Grundförstärkning

□Packning/ fyllning □Pålar/ plintar □Annat (ange)
Grundläggningsdjup, m

Dränering
Bottenbjälklag (beskriv konstruktionerna)

□Över källare □Över kryputrymme □Direkt på mark
Mellanbjälklag (beskriv konstruktionerna)

Bjälklag
Översta bjälklag (beskriv konstruktionerna)

Takkonstruktion

Yttertak

Fönster

□Takstol □Fackverk □Balk □Uppstolpad
□2-glas □3-glas □Annat (ange)

Takbeläggning undertak, isolering
m.m.

Fönsterarea

U-värde

Taklutning
(grader)
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Väggar

Brand

Bärande del

Material

□Yttervägg □Innervägg □Pelare
□Annat (ange)

□Trä □Betong □Lätt betong □Stål
□Annat (ange)

Källarväggar

Material

Tjocklek

□Källaryttervägg

_____________

______cm

_____________

______cm

□Husskiljande
källarvägg

□Bärande
källarinnervägg

□Icke bärande
källarvägg

Material

Tjocklek

_____________

_____cm

______________

_____cm

Värmeisolering i källaryttervägg

Vattenisolering i källaryttervägg

Våningsväggar (beskriv konstruktionerna nedan)
Yttervägg, långsida (utifrån räknat)

Yttervägg, kortsida (utifrån räknat)

Yttervägg gavelspets (utifrån räknat)

Lägenhetsskiljande vägg

Innervägg, trappomslutande

Innervägg bärande

Övriga innerväggar

Vägg mellan bostadshus och garage

Brandtekniska byggnadsklasser

Typ av trapphus

□Br 1 □Br 2 □Br 3

□Tr 1 □Tr 2 □Annat (ange)

Brandteknisk utrustning

□Automatisk brandlarm □Utrymningslarm □Sprinkler □Brandskyddsdokumentation finns
Kravnivå enligt BBR

Energianvändning

kWh/m²/år

Åtgärder för effektiv värmeanvändning

□Anläggning i huset
Värmeproduktion

Specifik energianvändning

□Gemensam värmecentral

Max panneffekt, typ av värmepump m.m.
Energislag

□Olja□Glas □El □Fjärrvärme □Sol □Jord □Fastbränsle □Pellets □Annat (ange)
Distribution

□Luftvärme □Elradiatorer □Vattenradiatorer □Annat (ange)
Typ av
ventilations
system
Garage,
förråd m.m.
(Beskriv)

□Självdragsventilation (S) □Fläktstyrd frånluft (F) □Fläktstyrd till –och frånluft (FT)
□Värmeåtervinning (FTX) □Kyl –eller befuktningsanläggning □Annat (ange)

kWh/m²/år
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Vatten och avlopp
anslutet till allmän
anläggning

Övrigt

□Ja □Nej

Bygglov

Fastighetsbildning

□Lämnat □Ej lämnat □Erfordras ej □Ansökan lämnad □Erfordras ej

Planbestämmelser

Markundersökning

□Detaljplan □Områdesbestämmelser □Utomplan □Finns □Erfordras □Erfordras ej
Allmänna
upplysningar

Byggherre

Projektör, konstruktioner

Arkitekt

Kontrollansvarig

Projektör, VA/ luftbehandling

Beskrivningen utförd av

SÖKANDENS UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE

………………………………………… …………………………………………..
………………………………………… …………………………………………..

