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SKYLT
Ansökan

Situationsplan baserad på  
 tomtkarta/nybyggnadskarta

Fasadritningar

Fotomontage

Detaljritning 

Fotografier 

Förslag till kontrollplan

Ansökan
En ansökan måste alltid innehålla vilken fastighet den avser, 
dina adress- och kontaktuppgifter med personnummer  
samt underskrift. Det ska också tydligt framgå vad ansökan  
gäller genom att kryssa i den åtgärd som ansökan avser.  
Om fakturan ska betalas av någon annan än dig ska du  
skicka med en fullmakt. 

Situationsplan baserad på tomtkarta/ 
nybyggnadskarta i skala 1:400
Om skylten placeras på fasad räcker det att markera på en 
tomtkarta var skylten ska placeras. För beställning av 
tomtkarta använd e-tjänst på kommunens hemsida, 
sjalvservice.haninge.se/s/TOMT. 
Vid fristående skyltar kan det krävas att situationsplanen  
baseras på en nybyggnadskarta beroende på var den ska  
placeras. 

Fasadritningar i skala 1:100
Redovisa skyltens samtliga mått på berörda fasader. 

Fotomontage
Det ska framgå hur platsen/byggnaden ser ut innan skylten 
monteras samt hur inlämnat förslag påverkar platsen/ 
byggnaden.

Detaljritning i skala 1:50
Detaljritning av skylt med uppgifter om mått, material, färg-
sättning, belysning samt redovisning av montering/förankring.

Fotograf ier
Att skicka in fotografier som redovisar tänkt placering 
underlättar alltid handläggningen.

Förslag till kontrollplan
En kontrollplan ska tas fram för att säkerställa att åtgärden 
uppfyller samhällets krav. Den ska innehålla uppgifter om  
vilka kontroller som ska utföras, hur kontrollen ska utföras 

och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. Det ska  
också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Byggherren 
är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs.  
Exempel på förslag till kontrollplan finns på vår hemsida.

Skicka handlingarna till:
Om du har alla handlingar digitalt och ett giltigt bank-ID 
kan du göra din ansökan direkt genom vår e-tjänst  
bygglov.haninge.se.

Om du inte har möjlighet att göra din ansökan via vår 
e-tjänst kan du skicka in din ansökan digitalt till
teambygglov@haninge.se.

Du har också möjlighet att skicka in den per post till:
Haninge kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen/Bygglovsavdelningen
136 81 Haninge

Denna checklista berättar om de handlingar vi behöver få in av dig för denna typ av åtgärd. 
Efter vår första granskning kan vi behöva begära ytterligare handlingar.


