Ansökan om lov, strandskyddsdispens
och anmälan om anmälanspliktig åtgärd
Blanketten kan användas för flera åtgärder på samma fastigheter
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägare (om annan än sökande)
Sökande eller byggherre

Person- eller organisationsnummer

Utdelningsadress (sökande)

Postadress

E-post

Telefon

Kontaktperson när sökande är juridisk person

Faktureringsadress (om annan än sökandes adress)

E-post

Telefon

Om ärendet avser Attefall

Komplementbostadshus

Komplementbyggnad

Takkupa

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
Om ärendet avser ansökan om lov och/eller strandskyddsdispens

Bygglov

Marklov

Rivningslov

Förhandsbesked

Tidsbegränsat lov till och med

Strandskyddsdispens

Förlängning tidsbegränsat lov till och med

Åtgärd(er) som ansökan om lov och/eller strandskyddsdispens avser
Helt ny byggnad

Tillbyggnad

Mur

Utvändig ändring

Ändrad användning

Ändring av marknivå

Skylt

Plank

Brygga

Rivning

Upplag

Parkeringsplats

Annat

Typ av byggnad som åtgärden avser
En- eller
Flerbostadshus
tvåbostadshus
Hotell/ Restaurang

Kontorshus

Industribyggnad

Annat

Ytuppgifter (vid ny- och tillbyggnad) mm
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Fastighetsarea (tomtyta)

Specifiera annat

Fritidshus
Affärshus

Komplementbyggnad (uthus, garage, förråd
och dylikt)

Antal berörda lägenheter

Specifiera annat

Nytillkommen bruttoarea (våningsyta)
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Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad samt utvändig ändring)

Färg (NCS-nr)

Fasadbeklädnad

Trä

Tegel

Puts

Betong

Plåt
Färg (NCS-nr)

Takbeläggning

Tegel

Betongplattor

Papp

Skiffer

Plåt
Färg (NCS-nr)

Fönster

Trä

Plast

Lättmetall

Övriga uppgifter

Om ärendet avser en åtgärd som ska anmälas enligt plan- och byggförordningen
Installation eller väsentlig ändring av:

Eldstad

Rökkanal

Vatten och avlopp

Hiss

Rivning

Ändrad planlösning

Farligt avfall

Annat, specificera (gärna i separat bilaga)

Underhåll av byggnadsverk
med särskilt bevarandevärde

Nybyggnad eller
ändring av vindkraftverk

Ändring som
påverkar brandskyddet

Ventilationssystem

Ändring som påverkar bärande
delar

Bilagor/övriga upplysningar
Situationsplan

Planritning

Fasadritning

Sektionsritning

Teknisk beskrivning

Förslag till
kontrollplan

Rivningsplan

Markplaneringsritning

Kommunalt vatten

Kommunalt
avloppsvatten

Enskild VAanläggning

Annan bilaga

Anslutning till

Fjärrvärme
Kontrollansvarig
Namn

Personnummer

E-post

Telefon

Utdelningsadress

Postadress

Certifieringsorgan
Namnteckning

LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten

Certifiering gäller tom Behörighetsnivå
Namnförtydligande

Om det finns flera kontrollansvariga för projektet:
Redovisa samtliga på separat handling samt ange vem som har samordningsansvar enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen
Information om avgift
För ärendets hantering tar kommunen en avgift enligt fastställd taxa. Taxan hittar du på kommunens hemsida.
Information om PBL 9 kap 22 §:
Om ansökan är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en
upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.
Sökande/byggherre namnteckning

Fullmakt/ombud namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Ansökan skickas till:
Haninge kommun
Bygglovsavdelningen
136 81 Haninge

lämnas till:
Plan- och bygglovscenter i kommunhuset
Rudsjöterrassen 2, Handen

Eller e-post:
teambygglov@haninge.se

Information om behandling av dina personuppgifter
Ovanstående personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas enligt personuppgiftlagen (PuL). När du sänder in dina personuppgifter
godkänner du att Haninge kommun lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnat. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa
sig vara felaktiga. Mer information finns på Haninges hemsida haninge.se.
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