Meddelande om byggnadens uppgifter
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Byggnadstillsynen, PL 7, 04131 Sibbo

1.Fastighet

2.Byggnad

3.Konstruktioner

4.Bostäder

Fastighetsbeteckning (te.x 753-426-5-345)

Byggnadsnummer/bokstavsbeteckning

Byggplatsens adress

Postnummer och postanstalt

Användningsändamål

Byggår

Våningsyta1

m2

Totalyta2

m2

Volym3

m3

Källarens yta4

m2

Antal våningar5
Bärande konstruktioner huvudsakligen (kryssa bara en)
betong
tegel
stål
trä
annat, vad
Byggsätt
elementhus
byggt på plats

Huvudsakligt fasadmaterial (kryssa bara en)
betong
tegel
stål
sten
trä
glas
annat, vad
Anslutningar till nätverk
avlopp
vattenledning
el
naturgas
kabel
Huvudsaklig uppvärming (kryssa bara en)
vattencentralvärme
luftcentralvärme
direkt el
ugnsuppvärming
ingen fast uppvärmingansordning
Bränsle/värmekälla (kryssa bara en)
fjärr- eller områdesvärme
lätt brännolja
tung brännolja
el
gas
stenkol, koks
ved
torv
jordvärme
annat, vad
Byggnadens utrustning
el
gas
avlopp
vattenledning
varmvatten
solpanel
hiss
maskinell ventilation
Uppgifter om bostadens lägenheter (Obs! Gäller inte fritidsbostäder)
trappa

bostads
nummer

antal
rum

lägenhetsyta

m2

Kök typ
1 kök 2 pentry
3 kokvrå 4 stugkök
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5.Byggnadens

ägare (om inte
samma som
fastighets ägare)

6.Underskrift

7.Tilläggs-

uppgifter, t.ex.
byggnadslov

Utrustning
WC badkar/
dusch

Datum

Underskrift

Telefon

E-post

bastu

balkong/ varm
terass
vatten
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Byggnadstillsynen, PL 7, 04131 Sibbo

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDET AV BYGGNADENS UPPGIFTER


Fyll i en blankett för varje byggnad. Vid behov kontrollerar byggnadstillsynen uppgifternas riktighet med syner.



1

Till våningsyta räknas våningarnas ytor beräknade enligt ytterväggarnas utsidor och sådan yta i källar- eller vindsvåning där utrymmen
avsedda för byggnadens huvudsakliga ändamål placeras eller med tanke på dessa utryms läge, förbindelser, storlek, ljus och andra
egenskaper kunde placeras (115 § 3 mom markanvändnings- och bygglagen).



2

Till byggnadens totalyta medräknas samtliga våningars, källares och värmeisolerade vindars yta sammanlagt i yttre mått. Balkonger, skjul
samt utrummen lägre än 160 cm medräknas inte.



3

Byggnadens volym är det utrymme som begränsas av ytterväggarnas utsidor, undersidan av bottenbjälklaget (byggnadsutrymmets
understa bjälklag jämte värmeisolering) och över sidan av vindbjälklaget (den byggnadsdel som upptill begränsar det översta varma
utrymmet i byggnaden och till vilken hör värmeisolering jämte skydd).



4

Källarens yta är källarvåningens yta, dvs. det område som begränsas av utsidorna av väggarna kring källarvåningen. Utrymmen lägre än
160 räknas inte med. Som källarvåning räknas alla helt eller i huvudsak under markytan belägna våningar (115 § 3 mom.
markanvändnings- och bygglagen). Till källarens yta räknas inte de delar av källarvåningen som räknas till våningsytan.



5

Antal våningar (heltal) medräknas alla de huvudsakligen ovan jord belägna våningarna i vilka det finns bostads- eller arbetsrum eller
utrymmen som motsvarar byggnadens huvudsakliga användningssyfte. Våningsantalet anges som heltal. Om antalet våningar varierar
i olika delar av byggnaden, anges det våningsantal som finns i största delen av byggnaden.

