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Nedanstående bilagor skall biläggas till denna ansökan:
- Situationsplan uppritad på utdrag ur tomtkarta i skala 1:1000 med markering av:
- plats för nybyggnad
- tilltänkt infartsväg
- eventuellt tänkt avstyckning av tomt samt markering av plats för enskilt avlopp   
  och vatten/brunn
- Fotografier av befintligt markområde

Typ av byggnad som åtgärden avser

Enbostadshus Flerbostadshus Fritidshus annan typ av byggnad

Byggnaden uppförs i

ett plan två plan 1,5 plan annan utformning

Byggnadsarea* (BYA)

* Med byggnadsarea avses den area som en byggnad upptar på marken

Planerad sanitär anläggning
Vatten

Avlopp

Annat system (specificera)

Kommunal anläggning Egen brunn Gemensam brunn

Kommunal anläggning Enskild anläggning Gemensam anläggning

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.

Haninge kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ditt ärende med stöd av dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på Haninges 
hemsida www.haninge.se.

Du har rätt att få besked om personuppgifter som kommunen behandlar samt rättelse om dina personuppgifter är felaktiga. För eventuella frågor eller klagomål på 
personuppgiftshanteringen kan du vända dig till vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@haninge.se eller Datainspektionen på 
datainspektionen@datainspektionen.se Dina uppgifter sparas i enlighet med Stadsbyggnadsförvaltningens dokumenteingshanteringsplan.

Ansökan skickas till:
Haninge kommun 
Bygglovsavdelningen
136 81 Haninge

Ansökan lämnas till:
Bygglovscenter i kommunhuset
Rudsjöterrassen 2, Handen

Eller e-post:
teambygglov@haninge.se

Uppgifter om sökande

Namn Person- eller organisationsnummer

Utdelningsadress Postnummer Postort

E-post Telefon

Uppgifter om kontaktperson (om annan än sökande)
Kontaktperson namn Kontaktperson E-post Kontaktperson telefon

Uppgifter om fakturamottagare (om annan än sökande)
Person- eller organisationsnummerNamn

Faktureringsadress Postnummer Postort

E-post Telefon

Underskrift
Sökandes namnteckning Namnförtydligande

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress
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