
ANMÄLAN 
Byggavdelningen 
746 80 Bålsta         Datum 

POSTADRESS TELEFON VÄXEL TELEFAX E-POST HEMSIDA ORG NR 
746 80  BÅLSTA 0171-525 00 0171-563 33 kommun@habo.se www.habo.se 212000-0241
BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

Fastighet och byggherre 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

Fastighetens adress Telefon: arbetet 

Byggherrens namn Organisations-/personnummer Telefon: Bostad 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Telefax 

E-post adress Mobil 

Bygglov är sökt Bygglov är beviljat, datum Tidigt samråd har hållits, datum Skyddsrumsbesked föreligger 

 Ja  Nej  Ja  Nej 

Ärendets art 

 Nybyggnad  Tillbyggnad  Påbyggnad  Ändring bärande konstr.  Ändring planlösning 

 Underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde  Rivning med krav på rivningslov 

Installation eller väsentlig ändring av: 

 Hiss  Eldstad  Rökkanal  Ventilation  VA-kommunalt  VA-enskilt 

Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål) 

 Enbostadshus  Tvåbostadshus  Flerbostadshus Antal berörda lägenheter: 

 Fritidshus  Garage  Förråd  Kontorshus  Affärshus  Industri 

Annan byggnad eller anläggning, ange vilken Nytillkommen/berörd bruttoarea 

Tidpunkt för påbörjande 
Byggnadsarbetena avses att påbörjas, datum Utstakning önskas genom kommunens försorg, datum 

Uppgifter om kontrollansvarig (samordnare) 
Namn Telefon: arbetet Telefon: bostaden 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Telefax 

E-post adress Mobil 

Behörighetsklass vid riksbehörighet Certifieringsorgan Gäller t o m

 Enkel  Normal  Komplicerad 

Bifogade handlingar och uppgifter 

 Situationsplan  Nybyggnadskarta (tomt-)  Huvudritningar  Teknisk beskrivning 

 Underlag till kontrollplan  Skyddsrumsritning  Yttrande från arbetstagarrepresentant 

 Uppgifter om medverkande projektörer  Uppgifter om fristående sakkunniga 

 Uppskattad sammanlagd produktionskostnad  Byggfelsförsäkring  Färdigställandeskydd 

………………………………………………………………………
Byggherrens underskrift 

…………………………………………………………………………  
Kontrollansvariges underskrift (vid 
riksbehörighet) 



Dina uppgifter kommer att behandlas enligt PuL (personuppgiftslagen) 

Den personuppgiftsansvariges identitet 

Personuppgiftsansvarig: Bygg- och Miljönämnden i Håbo 
kommun Adress: Centrumleden 1, 746 80 Bålsta 
Telefon: 0171-525 00 
E-post: bygg.miljo@habo.se 

Ändamålen med behandlingen 

Att som funktionshindrad få ett parkeringstillstånd som kan underlätta tillgängligheten. 

Kategorier av uppgifter som ska behandlas 

Namn, födelsedata, adress, telefonnummer, beskrivning av handikapp/sjukdom, eventuellt foto, läkarintyg. 

Kategorier av mottagare av uppgifterna 

Handläggare inom Bygg- och Miljöförvaltningen. 

Rättelse 

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. 

Nödvändiga uppgifter 

Du avgör själv om du vill lämna uppgifter till oss. Dessa är dock nödvändiga för vår handläggning av ditt ärende. 

Registerutdrag 

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka personuppgifter 
vi behandlar om dig. 

Besöksadress Håbo kommun Bygg- och 
Miljöförvaltningen
Byggavdelningen
746 80  BÅLSTA 

Centrumleden 1 
Telefon/Telefax 

E-postadress 

bygg.miljo@habo.se 

Hemsida 

www.habo.se
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