Miljö- och byggnadsnämnden

BEGÄRAN OM SLUTBESKED
För enklare åtgärder utan kontrollansvarig
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59, 364 21 ÅSEDA
mbn@uppvidinge.se

Ärende
Diarienummer:*

Datum för startbesked:

Åtgärd:*

Fastighet som åtgärden avser
Fastighetsbeteckning:*
Fastighetens adress:*

Byggherre
Namn:*

Personnr:*

Postadress:*
Postnummer:*

Ort:*

E-post:

Telefon:*

Handlingar
Om det i startbeskedet anges att handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden inför slutbesked ska dessa
handlingar bifogas. Följande handlingar bifogas denna begäran:

Underskrift
Härmed intygas att byggnadsarbeten är slutförda och överensstämmer med beviljat bygglov och/eller startbesked samt
att åtgärden är utförd och godkänd enligt gällande lagstiftningar. Undertecknad anhåller om slutbesked.
Byggherre underskrift:*

Ort och datum:*

OBS! Obligatoriska fält är markerade med *
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Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov
upphör att gälla. Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen, om den
åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag
då beslutet vann laga kraft. Om åtgärden utförts ska slutbesked vara utfärdat innan
bygglovet/startbeskedet upphör att gälla. Det är du som byggherre som ansvarar för att
gällande lagstiftningar följs.
Blanketten används för begäran av slutbesked och lämnas till miljö- och byggnadsförvaltningen när
projektet är färdigställt. Observera att enligt plan- och bygglagen 10 kap. 5 § får ett byggnadsverk
inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden
har utfärdat ett slutbesked.
Ärende
Diarienummer på ditt ärende står i beslut om bygglov eller startbesked. Datum för startbesked är det
datum då startbeskedet utfärdades.
Fastighet
Fastighetsbeteckningen har du fyllt i då du ansökte om bygglov/startbesked. Du hittar den även i
besluten alternativt på fastighetens lagfart. Fastighetens adress är den adress där åtgärden utförts.
Byggherre
Uppgifter till dig som har ansökt om bygglovet. Byggherren är den som för egen räkning utfört eller
låter utföra ett arbete. Om ett företag är byggherre ska alltid även ett personnamn anges.
Handlingar:
Om det i startbeskedet har fastställts handlingar som skall inlämnas inför slutbesked skall dessa
bifogas denna blankett. Om den utförda åtgärden på något sätt skiljer sig från de handlingar du
skickade in inför bygglovet skall nya skickas in som relationshandlingar inför slutbeskedet. Om
ändringarna bedöms påverka beviljat bygglov kan du behöva ansöka om en ändring av bygglovet.
Underskrift
Det är du som byggherre som ska signera begäran om slutbesked. Signaturen innebär att byggherren
intygar att utförandet överensstämmer med de handlingar som är fastställda i projektet.
Begäran om slutbesked skickas till:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Uppvidinge Kommun
Box 59
364 21 ÅSEDA
Dataskyddsförordningen
De personuppgifter miljö- och byggnadsnämnden samlar in används för myndighetsutövning enligt
PBL (2010:900) 9 kap. 16 § och PBF (2011:338) 6 kap. 5 § och arkiveras av miljö- och
byggnadsnämnden. För frågor angående dina personuppgifter kontakta Miljö- och
byggnadsförvaltningen. Klagomål på miljö- och byggnadsnämndens hantering av personuppgifter
lämnas till Datainspektionen.
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