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Blanketten skickas till:
mbn@hammaro.se

Ansökan bygglov, rivningslov m.m.
Anmälan bygglovsbefriad åtgärd

6. Miljö- och byggförvaltningen
Hammarö kommun
Box 26
663 21 Skoghall

Ansökningsdatum:_____________________

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Fastighetens adress

Postadress

Sökandens namn
Adress

Postadress

Faktureringsadress (ange om annan än ovan)

E-post (texta tydligt)

Telefon

Person-/organisationsnummer

Upplysningar
•
Kommunikationen med förvaltningen kommer i huvudsak att ske via e-post.
•
Bevis om färdigställandeskydd ska uppvisas vid det tekniska samrådet.
•
Gör din ansökan via e-tjänsten MittBygge, se information på
https://www.hammaro.se/Bo/Boendemiljo/Bygga/ansok-via-e-tjanst-eller-e-post/
•
Om du inte använder e-tjänsten kan du e-posta ansökan och ritningar till mbn@hammaro.se.
Ärende
Helt ny byggnad

Rivning

Inglasat uterum

Tillbyggnad

Skylt

Ändrad användning

Påbyggnad

Marklov

Tillfällig åtgärd t o m datum: __________________________

Övrigt, ange____________________

Tillkommande eller ändras byggnadsarea

Byggnadstyp
Enbostadshus

Garage

Hotell/Rest.

Gruppbyggda små-/radhus

Tvåbostadshus

Förråd

Fritidshus

Flerbostadshus

Kontorshus

Affärshus

Industribyggnad

Annan byggnad eller anläggning, ange:__________
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Utvändigt material (vid ny- och tillbyggnad samt utvändig ändring)
Fasadbeklädnad:

Trä

Tegel

Puts

Plåt

Betong

Takbeklädnad:

Tegel

Btg.pannor

Papp

Plåt

Skiffer

Fönster:

Trä

Plast

Lättmetall

Annat

Ritningar
Bifogade handlingar, ska vara fackmannamässigt utförda, se exempel på:
https://www.hammaro.se/Bo/Boendemiljo/Bygga/Bygglovsprocessen/vad-ska-ansokan-innehalla/
Situationsplan skalenlig i skala 1:400 eller 1:500
Nybyggnadskarta (vid nybyggnation) i skala 1:400 eller 1:500 med angivet koordinat- och
höjdsystem
Planritningar, skala 1:100

Sektionsritningar, skala 1:100

Fasadritningar, skala 1:100

Övrig information till förvaltningen
T.ex. om förhandsbesked finns

Kontrollansvarig - uppgifter om behörighet
Namn

Behörighet

Normal

Kval

Telefon

E-postadress

Certifieringsorgan

Certifieringsnummer

Underskrift:
Sökande/byggherre

Kontrollansvarig

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Uppgiftslämnandet genom denna blankett betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt
Personuppgiftslagen (PuL SFS nr 1998:204). De personuppgifter som du har lämnat kommer att användas
för miljö- och byggnadsnämndens administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet
samt för framtida tillsyn och sammanställning av statistik. Ytterligare nödvändiga personuppgifter kan komma
att samlas in för dessa ändamål från annan källa än dig själv. Personuppgifter kan komma att lämnas till
annan myndighet eller till den som begär det enligt offentlighetsprincipen. Registrerad har rätt att en gång per
år, efter skriftlig ansökan, få veta om personuppgifter behandlats eller ej. Efter begäran ska felaktiga eller
ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas.
Information om behandling lämnas av miljö- och byggnadsnämnden, tfn 054- 51 50 00.
Ansökan sänds till Hammarö komun, 6. Miljö- och byggnadsnämnden, Box 26, 663 21 Skoghall.
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