
Fristående byggnad 
yta 15-30 kvm

Byggnad ansluten till 
fasad på huvudbyggnad 
yta max 15 kvm

Byggnad ansluten till 
fasad på huvudbyggnad 
yta över 15 kvm

Fristående byggnad 
yta över 30 kvm

Attefallsreglerna bygganmälan Attefallsreglerna bygganmälan

Bygglovsansökan Bygglovsansökan

Bygglovshjälpen
Vi hjälper dig med Bygganmälan och/eller Bygglovsansökan
(En service enbart för dig som skall köpa uterum eller växthus hos Willab Garden AB.)

Sökandens namn

Adress (där byggnationen skall ske) Postnummer Ort

E-mail Mobiltelefon Kommun

Fastighetsbeteckning

Fakturaadress (om annan än ovan) Postnummer Ort

Vad har du fått offert på, ett uterum eller ett växthus?

Uterum Växthus

Kompletta digitala uppgifter enligt broschyren skickas till: bygglov@willabgarden.se

Kompletta pappersuppgifter enligt broschyren skickas med post till: 
Willab Garden AB

Att: Bygglov
Tomtaholmsv. 11 - Östra Karup

269 41 Båstad

Typ av takmaterial på huvudbyggnaden Färg på tak

Takavvattning färg Typ av grundläggning*

* Gäller uterum   **Gäller uterum och växthus

Willab Garden garanterar inte att du får bygglov   - däremot garanterar vi korrekta handlingar. 

WILLABGARDEN.SE

Väggbeklädnad på huvudbyggnaden Färg på väggbeklädnad

Willab Garden kundnummer Willab Garden offertnummer

Typ av tak*/färg* Profilfärg fönster/dörrar*

Takavvattning färg* Golvhöjd i förhållande till golvhöjd i huvudbyggnad/
Marknivå när det gäller fristående byggnad**

Ev. väggmaterial*/Färg på väggmaterial*

Här fyller du i alla uppgifter vi behöver för att kunna hjälpa dig:

Kryssa i det som stämmer överens med ditt uterum eller växthus:

Nedan avser din befintliga huvudbyggnad (ditt hus): Nedan avser ditt uterum eller växthus:

Typ av grundläggning**

Lillebil.Hansson
Markering


	Sökandens namn: 
	Willab Garden kundnummer: 
	Willab Garden offertnummer: 
	Adress där byggnationen skall ske: 
	Postnummer: 
	Ort: 
	Email: 
	Mobiltelefon: 
	Hemtelefon: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Fakturaadress om annan än ovan: 
	Postnummer_2: 
	Ort_2: 
	Typ av tak på huvudbyggnaden: 
	Färg på tak: 
	Typ av tak: 
	Profilfärg fönsterdörrar: 
	Takavvattning färg: 
	Färg på stommen: 
	Takavvattning färg_2: 
	Golvhöjd i förhållande till golv höjd i huvudbyggnad: 
	Väggbeklädnad på huvudbyggnaden: 
	Färg på väggbeklädnad: 
	Växthus: Off
	Uterum: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Ev väggmaterial*/Färg på väggmaterial*: 
	Typ av grundläggning*: 


