
 
 
 
 
 
 
 
 
BYGGNADSANMÄLAN 
 
Undertecknad anmäler härmed att jag har för avsikt att uppföra/bygga till  
 
_________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
med storleken ___ x ___  meter på lägenhet ________________ 
 
Rnr ______ i _______________ by , Vårdö kommun. 
 
 
Takmaterial :__________________________________ Färg: ________ 
 
Fasadmaterial :________________________________ Färg: ________ 
 
 
Bilagor :  
 
Lagfartsbevis, samt en skissritning över byggnaden och byggnadens placering 
 
i förhållande till rågräns, väg eller annan byggnad. 
 
LL 82 § 67, 68 om ändring av plan- och bygglagen, se nästa sida. 
 
________________________  den         /           20____ 
 
 
Underskrift: _____________________________________   

OBS! Skriv ut blanketten för underskrift 
 
Adress : ________________________________________ 
 
              ________________________________________ 
 
              ________________________________________   

 

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN I VÅRDÖ 
Vårdöbyvägen 11 
22550 VÅRDÖ 
 

   Tel: 47920 / 04573430527 



 
LANDSKAPSLAG 

Nr 82 
 

 
67a §     Anmälan 
Trots bestämmelsen i 66 § krävs endast en 
anmälan till byggnadsnämnden innan följande 
åtgärder vidtas 
   1) utanför detaljplanerat område till ett en- och 
tvåbostadshus göra en tillbyggnad med en vå-
ningsyta på högst 15 kvadratmeter om tillbyggna-
den inte placeras närmare tomtgränsen än fem 
meter, 
   2) ändra en byggnad, om ändringen innebär att 
byggnadens bärande delar berörs, byggnadens 
planlösning påverkas avsevärt eller brandskyddet 
väsentligt ändras i byggnaden, 
   3) utanför detaljplanerat område i omedelbar 
närhet av ett en- eller tvåbostadshus uppföra en 
komplementbyggnad på högst 25 kvadratmeter 
med en taknockshöjd som inte överstiger 4,5 
meter och som, tillsammans med andra komple-
mentbyggnader som har uppförts på tomten med 
stöd av undantag från krav på bygglov enligt 
denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser, 
inte får en större byggnadsarea än 25 kvadrat-
meter och inte utan grannarnas medgivande 
placeras närma-re tomtgränsen än fem meter. 
 
Anmälan krävs även för att: 
   1) inom detaljplanerat område anlägga 
parkeringsplats utomhus för fler än fem bilar eller 
anlägga eller ändra placeringen av en infart som 
inte kräver tillstånd enligt annan lagstiftning, 
   2) inom detaljplanerat område byta färg på 
byggnaden så att byggnadens utseende avsevärt 
förändras, 
   3) bygga scen, läktare, samlingstält eller liknan-
de anläggningar för allmänheten avsedd att vara 
uppställd över en månad, 
   4) anlägga upplag för förvaring av bilar, båtar 
eller annat gods, 
   5) ställa upp husvagn, buss eller liknande fordon 
på en annan plats än en campingplats för en tid 
överstigande två månader om syftet är att 
fordonet ska användas för boende, 
näringsverksamhet eller liknande, 
   6) förtöja fartyg eller anläggning på vatten för en 
tid överstigande två månader om avsikten är att 
använda fartyget eller anlägg-ningen för boende, 
näringsverksamhet eller liknande. 
 
 
 
 
 

 

om ändring av plan- och bygglagen  
för landskapet Åland 
 
 
 
I byggnadsordningen kan kommunen införa 
anmälningsplikt för: 
   1) reklamskyltar, markiser och liknande an-
ordningar som placeras på eller i anslutning  
till en byggnad,2) uppförande av master, 
cisterner, vindkraftverk, solenergianläggningar, 
större antenner eller belysningsstolpar eller 
motsvarande som inte kräver bygglov, 
   3) ändring av en byggnad som är skyddad med 
stöd av lag där åtgärden inte kräver bygglov, 
   4) byggande av ekonomi- eller förrådsbyggnad 
som annars omfattas av bygglovsplikt. 
Till anmälan fogas en ritning som tillräckligt väl 
utvisar byggnadsverkets konstruktion, placering 
och utseende med behövliga huvudmått samt vid 
behov en utredning om besittningsrätten till 
tomten eller fastigheten. Byggandet får påbörjas 
om inte byggnadsnämnden senast 15 arbetsdagar 
från mottagandet av anmälan meddelar att kom-
pletterande utredning krävs eller vilka villkor som 
måste uppfyllas för att tillvarata grannarnas in-
tressen eller för att uppfylla bestämmelserna i 
denna lag eller bestämmelser meddelade med 
stöd av lagen. 
 

68 §    Undantag från lovbestämmelserna 
Om inte annat angivits i en detaljplan krävs inte 
bygglov eller anmälan för att uppföra en eller flera 
friliggande komplementbyggnader, om byggnaden 
eller byggnadernas sammanlagda byggnadsarea 
inte är större än 10 kvadratmeter, taknockshöjden 
inte är högre än 3,0 meter och byggnaderna inte 
utan grannens medgivande placeras närmare 
tomtgränsen än 5 meter. Inte heller krävs bygglov 
för att anordna skärmtak med en största area av 
12 kvadratmeter i anslutning till en huvudbyggnad 
eller för att uppföra en mur eller ett plank som 
inte är högre än 1,8 meter för att anordna 
skyddade uteplatser i anslutning till bostadshuset. 
 
Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov 
eller anmälan för att uppföra komplementbygg-
nader som avses i 1 mom. med en sammanlagd 
byggnadsarea av högst 15 kvadratmeter under 
förutsättning att byggnaden tillsammans med 
andra komplementbyggnader som har uppförts på 
tomten inte får en större byggnadsarea än 25 
kvadratmeter. Inte heller krävs bygglov eller 
anmälan för att anordna skärmtak som avses i 1 
mom. med en största area av 15 kvadratmeter 
eller för att glasa in en uteplats under ett skärm-
tak. 


