
 NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANSÖKAN OM LOV 
 

SIDA 

1 (2) 
 
 

ANMÄLAN OM ÅTGÄRD 

 

POSTADRESS 
Natur- och byggnadsförvaltningen 
Bygglovsavdelningen 
141 85 Huddinge 

BESÖKSADRESS 
Sjödalsvägen 29 
Huddinge 

TELEFON OCH TELEFAX 
08-535 366 00 (kundtjänst) 
08-535 363 90 

WEBB OCH E-POST 
www.huddinge.se 
bygglov@huddinge.se 

ORGANISATIONSNR 
212000-0068 
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 Bygglov  Marklov  Villkorsbesked 

 Rivningslov  Förhandsbesked  

 Tidsbegränsat lov  Säsongsbegränsat lov  

 Ändring, förlängning eller förnyelse av lov med dnr   

 

 Anmälan om åtgärd som inte kräver lov  

 
Fastighet och sökande (byggherre) 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

  
Sökandens namn Person-/organisationsnummer 

  
Gatuadress E-postadress 

  
Postnummer Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid 

    
Fastighetsägare (om annan än sökanden) Kontaktperson och telefonnummer 

  
Fakturamottagare (om annan än sökanden) 

 
Fakturamottagares adress och organisationsnummer 

 
 
Åtgärden avser 
     

 Helt ny byggnad  Tillbyggnad  Fasadändring  Skylt  Mur eller plank 
     

 Ändring av bärande konstruktion  Ändring av planlösning  
Installation eller väsentlig ändring av    

 Hiss  Eldstad  Rökkanal  Ventilation  VA-anläggning 
Annan åtgärd     
 
 
Byggnadens huvudsakliga användning 
     

 Enbostadshus  Tvåbostadshus  Fritidshus  Garage/förråd  Flerbostadshus 
  Annat  

 Kontorshus  Affärshus  Industribyggnad   
 
Areauppgifter vid ny- och tillbyggnad 
Byggnadsarea befintlig byggnad m2 Ansökt ny byggnadsara m2 Ansökt ny bruttoarea m2 Ansökt ny öppenarea m2 

    
 
Utvändiga material och färger 
Fasadbeklädnad Annat Ny färg (NCS-nr) 

 Trä  Tegel  Puts  Betong  Plåt   
Takbeläggning   

 Trä  Tegel  Betong  Plåt    
 
 
    Fortsättning på sidan 2 (baksidan) 



  SIDA 

2 (2) 
 

 2 

 
Kontrollansvarig 
Namn    Personnummer Behörighet  

   Riksbehörig t o m 
Gatuadress    Telefonnummer Certifieringsorgan Certifikat nummer 

    
Postnummer Postadress   Mobil   

   Normal  Komplicerad 
 
Om ansökan avser tidsbegränsat bygglov ska även nedanstående uppgifter lämnas 

 Tidsbegränsat lov Fr o m datum  T o m datum  

 Säsongsbegränsat lov Ange tidsperiod  

Beskriv åtgärden 

 
     
 
Motivera varför åtgärden behövs under en begränsad tid 

 
     
 
Redovisa hur avvecklingen ska gå till 

 
     
 
 
Bifogade handlingar 
 

 Situationsplan  Nybyggnadskarta  Planritningar  Fasadritningar  Sektioner 
Anslutning till 

 Kommunalt vatten och avlopp  Enskild VA-anläggning   
 

 Byggnaden kommer att uppföras som passivhus 
     

Underskrift (betalningsansvarig) Underskrift samtliga fastighetsägare 
Datum Namnteckning 

 
Namnteckning Namnförtydligande 

 
Namnförtydligande Namnteckning 

 

 Namnförtydligande 

  
Personuppgifter behandlas i enlighet med kommunens riktlinjer 
 
 
 
 
Övriga upplysningar 
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