
Anmälan Kontrollansvarig  1 (1) 

Telefon: 031-365 00 00 
Telefax: 031-711 45 21    

Ansökan skickas till: 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Box 2554 
403 17 GÖTEBORG       

Kontaktuppgifter till oss:
Besöksadress: Köpmansgatan 20 Hemsida: 
www.goteborg.se 
E-post: stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Anmälan gäller ärende * = obligatorisk uppgift i anmälan
Fastighetsbeteckning *  Fastighetsadress * 

Typ av byggnad/ anläggning * Stadsbyggnadsförvaltningens ärendenummer 

Förslag till kontrollansvarig       Byggherren ansvarar för att kontrollansvarig är informerad och accepterar uppdraget 
Namn * Företag 

Adress * Postadress * 

E-post Kontakt via e-post 
 Ja  Nej 

Telefon * 

Certifiering nivå *    normal   komplicerad 
Certifieringsnummer *   Certifiering giltig till *     

Sökande/byggherre 
Företag Namn * 

Adress * Postadress * 

Namnteckning * Namnförtydligande * 

Såhär behandlar stadsbyggnadsförvaltningen dina personuppgifter. 

Anvisningar till blanketten 
Blanketten ska användas vid anmälan av kontrollansvarig om anmälan inte redan är gjord i ansökan eller om en ny 
kontrollansvarig ska anmälas i ärendet. Fyll i de delar av blanketten som är relevanta i din ansökan. Fält markerade med * är 
obligatoriska uppgifter som alltid ska fyllas i. 

Anmälan gäller ärende 
Ange fastighetsbeteckningen som består av stadsdel och nummer, exempelvis Johanneberg 2:8. Fastighetsbeteckningen 
framgår t.ex. av lagfarten på fastigheten. Om du är osäker kan du även kontakta oss.
Ange vilken typ av byggnad/anläggning ansökan gäller, t.ex. enbostadshus, flerbostadshus, fritidshus, kolonistuga, garage, 
kontor, skola etc. Fyll i stadsbyggnadsförvaltningens ärendenummer om du har ett pågående ärende hos oss.  

Förslag till kontrollansvarig 
För vissa enklare ärenden krävs inte en kontrollansvarig. Läs på vår hemsida www.goteborg.se när vi kräver en 
kontrollansvarig eller kontakta stadsbyggnadsförvaltningen för mer information.   
Du som söker bygglov ska i god tid anlita en kontrollansvarig med rätt behörighet. Som sökande/byggherre är du ansvarig för 
att den kontrollansvarige du föreslår är kontaktad och har åtagit sig uppdraget. Kontrollansvarig ska ha en oberoende ställning 
till entreprenören och vara certifierad med behörighet normal eller komplicerad. Certifierade kontrollansvariga med 
kontaktuppgifter hittar du på Boverkets hemsida www.boverket.se.  
Fyll i vilken certifiering kontrollansvarig har genom att sätta kryss i rutan för normal eller komplicerad. Ange 
certifieringsnummer för behörigheten och till vilket datum certifikatet gäller. 

Sökande/byggherre 
Sökande/byggherre är den som tidigare har lämnat en ansökan. Sökande/byggherre ska skriva under anmälan. Texta alltid ett 
namnförtydligande.  
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