TEKNISK BESKRIVNING
Skicka blanketten som en bilaga till ansökan eller anmälan till:
Tranås kommun
Bygg och miljöförvaltningen
573 82 TRANÅS
eller till:
bm@tranas.se
Vid frågor går det bra att ringa till 0140681 51.

Information om fastigheten och byggnaden
Fastighetsbeteckning

Information om er som söker

Byggnadens adress
■ Privatperson

Förnamn

Efternamn

Förnamn, medsökande

Efternamn, medsökande

Juridisk person (föreningar, företag, m.fl.)
Personnummer
Personnummer, medsökande

Önskade regelverk
BBR 26

BBR 27

✕ BBR 28

EKS 10

✕ EKS 11

Annat:

Torv

Annat:

Markförhållanden
Fast berg

Morän

Tillfällig överlast används

Sand

Lera

Urgrävning till fast mark görs

Byggnaden pålas

Grundläggning
Betongplatta på mark
Källare

Uteluftsventilerad krypgrund (torpargrund)
Inneluftsventilerad krypgrund (varmgrund)

Öppen plintgrund
Annat:

Prefabricerade betongelement
Platsgjuten betong
Lättbetong
Lättklinker

Tegel
Stålbalkar
Stålpelare
Stålfackverk

Monteringsfärdiga element

Modulbyggnad

Bärande konstruktion
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Konstruktionsvirke
Limträbalkar
Limträpelare
Prefabricerade takstolar
Övriga konstruktionselement:

Konstruktionsmetod
Platsbyggt / lösvirke

Ventilation av takkonstruktion
Kallvind

Ventilationsspalt

Tät konstruktion

Ventilation
Frånluft

Självdrag

Från och tilluft

Filtertyp, frånluft:
Värmeåtervinning finns
Separat processventilation
Sensorstyrning finns

Annat system:
Filtertyp, tilluft:

Ozonrening finns
Kolfilterfläkt
Tidsstyrning finns

Kylning / uppvärmning av tilluften görs
Separat köksfläkt med imkanal
Samma ventilationssystem täcker flera brandceller

Uppvärmning och energi
Byggnaden kommer inte att vara uppvärmd till mer än 10 °C
Byggnaden används högst fyra månader per år
Uvärdesberäkning görs (byggnader under 50 m² eller tillbyggnader)
Olika temperaturzoner
Tidsstyrda termostater finns

Projekterad inomhustemperatur:
°C
Spillvärme från industriprocesser
Energibalansberäkning görs
Kylanläggning installeras
Direktverkande elradiatorer
Vattenburna radiatorer
Elpanna
Bergvärme, jordvärme eller sjövärme
Frånluftsvärmepump / frånluftsmodul
Eldstad

Elektrisk golvvärme
Vattenburen golvvärme
Luft till luftvärmepump
Solceller (elektriska)
Fjärrvärme
Vattenmantlad eldstad

Elektrisk luftvärme
Luftvärme med vattenbatteri
Luft till vattenvärmepump
Solpaneler (vätskeburna)
Ved eller pelletspanna
Annat:

Kommunalt vatten
Kommunalt avlopp
Kommunalt dagvatten

Egen dricksvattenbrunn
Enskild avloppslösning
Stenkista

Vatten från samfällighetsförening
Avlopp till samfällighetsförening
Dagvatten till öppet dike/damm

Separata avloppsledningar för WC
Tätskikt enligt Byggkeramikrådet (BBV)

Pumpbrunn för dagvatten
Tätskikt enligt GVK
Varmvattencirkulation

Pumpbrunn för avloppsvatten
Installationer enligt Säker vatten
Vattenfelsbrytare installeras

Varuhiss monteras
Ramp monteras till entré
Uteplatser har ramper

Plats för personhiss förbereds
Plats för ramp till entré finns
Uteplats saknas

Vatten och avlopp

Varmvattentemperatur:

°C

Tillgänglighet
Personhiss monteras
Huvudentrén är i marknivå
Uteplatser är i golvnivå
Längsta avstånd till avfallsutrymme:

meter.

Längsta avstånd till postfack:

meter.

Normal rumshöjd, bostadsutrymmen:
Lägsta rumshöjd, bostadsutrymmen:

meter.
meter.

Normal rumshöjd, gemensamma utrymmen:
Lägsta rumshöjd, gemensamma utrymmen:

meter.
meter.

Brandskydd
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Verksamhetsklasser:

Vk 1
Vk 4

Br 0
Byggnadsklass:
Brandvarnare, antal:
st.
Brandlarm
Sprinklersystem

Vk 2A
Vk 5A

Vk 2B
Vk 5B

Vk 2C
Vk 5C

Br 1

Br 2

Br 3

Vk 3A
Vk 5D

Sammankopplade brandvarnare, antal:
Utrymningslarm
Boendesprinkler

Separata brandceller, antal:
st. Största brandcellens storlek:
Klassning på brandcellsavgränsningar:
Brandväggar finns, brandklasser:
Brandklassade ytterväggar, brandklasser:

Vk 3B
Vk 6
st.

m 2.

Byggnaden placeras längre än 8 meter från en annan byggnad.
Byggnaden placeras närmare än 8 meter från en annan byggnad. Den här byggnaden uppfyller BBR 5:611.
Byggnaden placeras närmare än 8 meter från en annan byggnad. Den andra byggnaden uppfyller BBR 5:611.
Byggnaden placeras längre än 8 meter från en annan byggnad, men uppfyller BBR 5:611 enligt krav i detaljplan.

Skydd mot radon
Tätade genomföringar
Radonduk

Inkapsling av befintliga byggnadsdelar
Radonslang till brunn

Balanserad ventilation
Radonslang till vind

Övriga åtgärder:

Skydd mot fukt under byggtiden
Tält under stommontering
Inplastade väggelement

Täckning med presenningar vid nederbörd
Arbete sker bara vid torr väderlek

Avfuktare vid tät stomme
Fuktmätning görs

Övriga åtgärder:

Bredbandsanslutning
Byggnaden ansluts till ett höghastighetsnät för bredband.
Anslutning till höghastighetsnät för bredband förbereds.
En accesspunkt monteras i eller utanför byggnaden.
Typ av bredbandsanslutning:

Möjligheter till laddning av elfordon
Laddplatser för elfordon installeras. Antal parkeringar med laddplats:
Ledningar dras för att kunna montera laddplatser vid behov. Antal parkeringar som förbereds:

Övriga kommentarer

Hantering av personuppgifter
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När ansökan lämnas in öppnas ett ärende och alla personuppgifter hanteras enligt EUs dataskyddsförordning.
Personuppgifterna används bara för att fullgöra kommunens skyldigheter i ärendet. Uppgifterna kan lämnas vidare
till andra myndigheter för att uppfylla gällande lagstiftning och kommer att arkiveras efter att ärendet har avslutats.
För att underlätta hanteringen av ärendet har ni möjlighet att lämna ett medgivande för att personuppgifterna i
ärendet lämnas vidare, exempelvis via epost, till andra parter som är inblandade i byggprocessen.
Vi godkänner detta
Vi godkänner inte detta

Information om ansökan
Fyll i allt som är relevant för projektet i blanketten, bifoga alla nödvändiga bilagor och lämna in ansökan till bygg och
miljöförvaltningen. Om ansökan inte är komplett, kan ett föreläggande om komplettering utfärdas. Om detta inte följs,
kommer ärendet att avslutas eller avgöras i befintligt skick. Ett beslut i ärendet ska i normala fall tas inom tio veckor
efter att ansökan är komplett. För ansökan debiteras gällande taxa enligt beslut från kommunfullmäktige.

Underskrifter
Sökande:

Eventuell medsökande:

Fastighetsägare (om annan än sökande):

Ort och datum:

