
 FÆRDIGMELDING  AF BYGGEARBEJDE

TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN
CENTER FOR BYGGERI
NJALSGADE 13
POSTBOKS 416
1504 KBH. V

GEBYR (angives kun ved byggetilladelser uden faktura)

ARBEJDETS ART/EVT. OPLYSNINGER (f. eks. om ikke udnyttede tilladelser)

NAVN:

ADRESSE:

MATRIKELNR. OG EJERLAV

ADRESSE

UNDERSKRIFT:

EJENDOMSNR.

SAGSNUMMER

For beregning af gebyrer for byggesagsbehandling i Københavns Kommune oplyses, at omkostningerne -
ekskl. moms - udgør:

Kr.:

Til omkostningerne medregnes de samlede byggeudgifter (eksl. grund), inkl. udgifter til kloakanlæg, anlæg af det
 ubebyggede areal, eventuelle gadearbejder, værdi af eget arbejde, arkitekt- og ingeniørhonorarer samt særlige
 udgifter, som byggeforetagendet har medført. Udgifter til nedrivningsarbejder medregnes ikke.

Arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning og de givne tilladelser.

TELEFON I DAGTIMERNE:

BLANKETTEN INDSENDES TIL : CENTER FOR BYGGERI
TILSYN
NJALSGADE 13
POSTBOKS 416
1504 KØBENHAVN V

TLF.  3366 1616

E-MAIL: TILSYN@TMF.KK.DK

BYGHERRE: GEBYR BETALER:

DATO:

NAVN:

ADRESSE:

CVR NR.

EAN NR.
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*

*

*

*

*

*

**

***

* felt skal udfyldes - ** er gebyrbetaler et firma skal felt udfyldes
*** er gebyrbetaler en kommunalinstans skal felt udfyldes
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