
 

 
 
TILLSYNSANMÄLAN 
 

 
Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med 
Dataskyddsförordningen (GDPR). 
Mer information hittar du på Ystads kommuns hemsida: http://www.ystad.se 

 
Om du vill göra en anonym anmälan behöver du lämna den i vår brevlåda på Tobaks-
gatan 11, utan namn. Du kan tyvärr inte lämna en anonym anmälan via mail eftersom 
det räknas som en allmän handling och vem som helst har rätt att se detta mail. 
 OBS! Fält med asterisk (*) är obligatoriska. 

 

Ankomststämpel 
                                   
 
 
 

TYP AV ANMÄLAN* 

 Plan- och bygglag (2010:900), PBL, kap 8 § 24 
Icke godkänd hiss och andra motordrivna anordningar  PBL kap 8 § 12 

Enkelt avhjälpta hinder 

 PBL kap 10 § 3 
Åtgärd påbörjas utan startbesked   PBL kap 8 § 14 

Ovårdat byggnadsverk 

 PBL kap 10 § 4 
Byggnadsverk tas i bruk utan slutbesked  PBL kap 8 § 15-16 

Ovårdad tomt 

 PBL kap 8 § 24 
Icke godkänd OVK, Obligatorisk ventilationskontroll   

 
 

ANMÄLARE - Fyll i uppgifter om er själv, om ni önska att vara anonyma så hoppar ni över detta stycke 
Namn Fastighetsnamn 

 

E-post 
 

Telefon 
 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)  
 

 
 
ANMÄLD FASTIGHET - Kontrollera att fastighetsbeteckningen eller adressen är korrekt 
Fastighetsnamn eller adress * 
 

 
 

KOMPLETTERANDE TEXT – Beskriv ärendet i fri text, bifoga gärna foto och andra handlingar för att förenkla handläggningen 

              

        

 

        

 
 

 

1 

3 

2 

 
Postadress Besöksadress Telefon växeln Telefax E-postadress Hemsida 

YSTADS KOMMUN 
Samhällsbyggnad 
Stadsbyggnadsavd. 
271 80 YSTAD                                   

Tobaksgatan 11 0411-57 70 00     
0411-57 72 30 exp. 

                

0411-190 43         sam@ystad.se www.ystad.se 

1/2 
 

mailto:mob@ystad.se
http://www.ystad.se/

	Planoch bygglag 2010900 PBL kap 8  24: Off
	PBL kap 10  3: Off
	PBL kap 10  4: Off
	PBL kap 8  12: Off
	PBL kap 8  14: Off
	PBL kap 8  1516: Off
	PBL kap 8  24: 
	Namn: 
	Fastighetsnamn: 
	Epost: 
	Telefon: 
	Postadress utdelningsadress postnummer och postort: 
	Fastighetsnamn eller adress: 
	KOMPLETTERANDE TEXT  Beskriv ärendet i fri text bifoga gärna foto och andra handlingar för att förenkla handläggningen: 


