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FASTIGHETS ANMÄLNINGSBLANKETT  

ÄGARENS UPPGIFTER 

Ägare/Företagets och kontaktpersoners namn:          

Personbeteckning / FO-nr:         

Adress:                                 

Telefonnummer:                     

Ägare/Företagets och kontaktpersoners namn:                          

Personbeteckning / FO-nr:                         

Adress:              

Telefonnummer:                 

Ägarkategori 
☐ Privat lantbruksföretagare    ☐Privat företag   ☐Privatperson /dödsbo    ☐Bostads Ab/Andelslag 
☐Fastighets Ab  ☐Bank / förs        ☐Kommun / kommunförbund        
☐Kommunalt affärsverk             ☐Staten-/kommunal majoritet      ☐Religöst samfund/ stiftelse/parti/ 
förening                                          ☐Staten       ☐Socialskyddsfond      ☐Annat 

FASTIGHETSUPPGIFTER 

Antal byggnader:                      st                                                      Inga byggnader på fastigheten☐ 

Fastighetsbeteckning:    287-                 

Fastighetens namn: 

Adress:                

Fastigheten har adressnummerskylt: 
 ☐Ja    ☐ nej 

Är tomten:   ☐ Egen ☐ Arrenderad 

☐   Har ej möjlighet att granska byggnaderna på fastigheten, ber staden ta kontakt. 



 
 

 

BYGGNAD 1 

Huvudsakligt användningssyfte:                                                              Byggnadsår:         

Våningsyta:                                                            Våningsantal:                                                   Källarens yta:              

Bärande konstruktioners huvudsakliga byggnadsmaterial (välj ett) 
☐Betong   ☐Tegel   ☐Stål   ☐Trä   ☐ Annat 

Byggnadens huvudsakliga byggnadsätt (välj ett)    ☐Element           ☐Byggd på plats 

Huvudsaklig fasadmaterial (välj ett) 

☐Betong       ☐Tegel       ☐Metallplåt       ☐Sten       ☐Trä       ☐Glas      ☐Annat 

Huvusaklig uppvärmning   
☐Vattecentralvärme   ☐Luftcentralvärme   ☐Direkt elvärme   ☐Ungsuppvärmning   ☐Ej fast 
värmeanordning 

Värmekälla                         ☐Fjärr- / blockvärme           ☐Lätt brännojla         ☐Tung brännolja           ☐El            
☐Gas                                   ☐Stenkol/ koks                     ☐Solpanel                   ☐Torv                     
☐Jordvärme                      ☐ Trä                                       ☐ Annat 

Nätanslutning 
 ☐Vattenledning        ☐Avlopp    ☐Kabel  ☐Naturgas    ☐ El                              

Avloppsystemet är anslutet:  
☐ Kommunalteknik 
☐ Eget fastighetsvis avloppssystem 
☐ Ingen anslutning 

 Byggnadens utrustningsnivå 
☐El    ☐Vattenledning    ☐Gas    ☐ Avloppssystem   ☐ Varmt vatten    ☐ Solpanel    ☐ Hiss       
☐Maskinell ventilation   ☐Bassäng   ☐ Bastu i huset       st        ☐Befolkningssydd         personer 

Är byggnaden i lantbruksanvädning? 
☐ Ja       ☐ Nej 

Lägenhets typ och -yta 
Antalet rum köket borträknat: 
Kökstyp        ☐ Kök       ☐ Kokvrå      ☐ Köksutrymme      ☐ Allrum 
Lägenhetsyta m2: 
Utrustning   ☐ WC       ☐ Bassäng/dusch     ☐ Bastu     ☐ Varmt vatten   ☐ Balkong/terrass 

Har ombyggnad utförts i byggnaden? 
Med grundförbättringar anses åtgärd som höjer byggnadens kvalitetsnivå väsentligt från utsprunsläge 
 ☐ Ändring av grunden ovh bärande konstruktioner            år:                               
 ☐ Ändring av huvudsakligt användningssyfte                       år:                               
 ☐ Övriga ombyggnader                                                             år: 
 



 
 

 

BYGGNAD 2 

Huvudsakligt användningssyfte:                                                      Byggnadsår:         

Våningsyta:                                                            Våningsantal:                                                   Källarens yta:              

Bärande konstruktioners huvudsakliga byggnadsmaterial (välj ett) 
☐Betong   ☐Tegel   ☐Stål   ☐Trä   ☐ Annat 

Byggnadens huvudsakliga byggnadsätt (välj ett)    ☐Element           ☐Byggd på plats 

Huvudsaklig fasadmaterial (välj ett) 

☐Betong       ☐Tegel       ☐Metallplåt       ☐Sten       ☐Trä       ☐Glas      ☐Annat 

Huvusaklig uppvärmning   
☐Vattecentralvärme   ☐Luftcentralvärme   ☐Direkt elvärme   ☐Ungsuppvärmning   ☐Ej fast 
värmeanordning 

Värmekälla                         ☐Fjärr- / blockvärme           ☐Lätt brännojla         ☐Tung brännolja           ☐El            
☐Gas                                   ☐Stenkol/ koks                     ☐Solpanel                   ☐Torv                     
☐Jordvärme                      ☐ Trä                                       ☐ Annat 

Nätanslutning 
 ☐Vattenledning        ☐Avlopp    ☐Kabel  ☐Naturgas    ☐ El                              

Avloppsystemet är anslutet:  
☐ Kommunalteknik 
☐ Eget fastighetsvis avloppssystem 
☐ Ingen anslutning 

 Byggnadens utrustningsnivå 
☐El    ☐Vattenledning    ☐Gas    ☐ Avloppssystem   ☐ Varmt vatten    ☐ Solpanel    ☐ Hiss       
☐Maskinell ventilation   ☐Bassäng   ☐ Bastu i huset       st        ☐Befolkningssydd         personer 

Är byggnaden i lantbruksanvädning? 
☐ Ja       ☐ Nej 

Lägenhets typ och -yta 
Antalet rum köket borträknat: 
Kökstyp        ☐ Kök       ☐ Kokvrå      ☐ Köksutrymme      ☐ Allrum 
Lägenhetsyta m2: 
Utrustning   ☐ WC       ☐ Bassäng/dusch     ☐ Bastu     ☐ Varmt vatten   ☐ Balkong/terrass 

Har ombyggnad utförts i byggnaden? 
Med grundförbättringar anses åtgärd som höjer byggnadens kvalitetsnivå väsentligt från utsprunsläge 
 ☐ Ändring av grunden ovh bärande konstruktioner            år:                               
 ☐ Ändring av huvudsakligt användningssyfte                       år:                               
 ☐ Övriga ombyggnader                                                             år: 
 



 
 

 

BYGGNAD 3 

Huvudsakligt användningssyfte:                                                            Byggnadsår:         

Våningsyta:                                                            Våningsantal:                                                   Källarens yta:              

Bärande konstruktioners huvudsakliga byggnadsmaterial (välj ett) 
☐Betong   ☐Tegel   ☐Stål   ☐Trä   ☐ Annat 

Byggnadens huvudsakliga byggnadsätt (välj ett)    ☐Element           ☐Byggd på plats 

Huvudsaklig fasadmaterial (välj ett) 

☐Betong       ☐Tegel       ☐Metallplåt       ☐Sten       ☐Trä       ☐Glas      ☐Annat 

Huvusaklig uppvärmning   
☐Vattecentralvärme   ☐Luftcentralvärme   ☐Direkt elvärme   ☐Ungsuppvärmning   ☐Ej fast 
värmeanordning 

Värmekälla                         ☐Fjärr- / blockvärme           ☐Lätt brännojla         ☐Tung brännolja           ☐El            
☐Gas                                   ☐Stenkol/ koks                     ☐Solpanel                   ☐Torv                     
☐Jordvärme                      ☐ Trä                                       ☐ Annat 

Nätanslutning 
 ☐Vattenledning        ☐Avlopp    ☐Kabel  ☐Naturgas    ☐ El                              

Avloppsystemet är anslutet:  
☐ Kommunalteknik 
☐ Eget fastighetsvis avloppssystem 
☐ Ingen anslutning 

 Byggnadens utrustningsnivå 
☐El    ☐Vattenledning    ☐Gas    ☐ Avloppssystem   ☐ Varmt vatten    ☐ Solpanel    ☐ Hiss       
☐Maskinell ventilation   ☐Bassäng   ☐ Bastu i huset       st        ☐Befolkningssydd         personer 

Är byggnaden i lantbruksanvädning? 
☐ Ja       ☐ Nej 

Lägenhets typ och -yta 
Antalet rum köket borträknat: 
Kökstyp        ☐ Kök       ☐ Kokvrå      ☐ Köksutrymme      ☐ Allrum 
Lägenhetsyta m2: 
Utrustning   ☐ WC       ☐ Bassäng/dusch     ☐ Bastu     ☐ Varmt vatten   ☐ Balkong/terrass 

Har ombyggnad utförts i byggnaden? 
Med grundförbättringar anses åtgärd som höjer byggnadens kvalitetsnivå väsentligt från utsprunsläge 
 ☐ Ändring av grunden ovh bärande konstruktioner            år:                               
 ☐ Ändring av huvudsakligt användningssyfte                       år:                               
 ☐ Övriga ombyggnader                                                             år: 
 



 
 

 

 

 

Staden förser myndigheter med de uppgifter som ni lämnar in om fastigheterna, t.ex. 
skatteverket (Lag om beskattningsförfarande 18 §). Om informationen är bristfällig eller inte 
stämmer överens med befintlig information (uppgifter från skatteverket, stadens register och 
satellitbilder) besöker vi fastigheten och utför en kartläggning.    
 
För kartläggning av fastigheten 
☐Behöver inte anmäla före besöket ☐ Jag vill ha en anmälan i form av ett sms  
☐ Jag vill komma överens om besöket och vara närvarande 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Plats och datum 

 

_____________________________________________________________________________ 
Underskrift    Namnförtydligande 

 
_____________________________________________________________________________ 
Underskrift    Namnförtydligande 

 

 


