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ANSÖKAN OM LOV

Vad ansöker du om?
Bygglov
Rivningslov
Marklov

Säsongsbegränsat eller tidsbegränsat lov
Förhandsbesked
Ändring, förlängning eller förnyelse av lov med diarienummer:

1. Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress, postnummer och postort

2. Uppgifter om byggherren/sökande
Byggherre är den som för egen räkning utför bygg- och markåtgärder, eller anlitar någon för att göra det.
Förnamn och efternamn

Personnummer/organisationsnummer

Gatuadress

E-postadress

Postnummer

Telefonnummer

Postort

Samtliga fastighetsägare, namn, telefonnummer och e-post (om annan än sökande)
Kontaktperson, namn och telefonnummer

3. Uppgifter om fakturamottagare(om annan än sökande)
Fakturamottagare
Fakturaadress
Personnummer/organisationsnummer

4. Vilken åtgärd ska du utföra?
Bygglov

Bygga nybyggnad
Bygga tillbyggnad
Sätta upp skylt
Bygga mur/plank
Inreda ytterligare bostad eller lokal

Ändra fasaden
Annan lovpliktig åtgärd

Kryssa i om du samtidigt ska installera eller väsentligt ändra något av följande:

Hiss
Ventilation

Eldstad
VA-anläggning

Rökkanal

Rivningslov

Riva hel byggnad

Riva del av byggnad

Marklov

Ändra marknivån

Fälla träd

5. Byggnadens huvudsakliga användning – fyll i om du ska bygga en nybyggnad eller tillbyggnad
Enbostadshus
Kontorshus

Miljö- och
bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge

Tvåbostadshus
Industribyggnad

Besöksadress

Hälsovägen 7

Fritidshus
Affärshus

Telefon växel

08-535 300 00

Garage/carport
Förråd/gäststuga

E-post och webb

bygglov@huddinge.se
www.huddinge.se

Flerbostadshus
Övrigt:
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6. Utvändiga material och färger – fyll i om du ska bygga en nybyggnad eller ändra fasaden
Fasadbeklädnad

Ny färg

Trä

Tegel

Plåt

Betong

Puts

Trä

Tegel

Plåt

Betong

Annat:

Takbeläggning

NCS-nummer:

Annat:

Ny färg

NCS-nummer:

7. Uppgifter om tidsbegränsning – fyll i om du söker säsongsbegränsat eller tidsbegränsat lov
Jag söker säsongsbegränsat lov, för tidsperioden:
Jag söker tidsbegränsat lov, från och med datum:

till och med datum:

Beskriv åtgärden du söker lov för

Beskriv varför åtgärden bara kommer att pågå under en begränsad tid

8. Uppgifter om kontrollansvarig – fyll i om din åtgärd kräver kontrollansvarig
Kontakta Huddinge servicecenter om du är osäker på när kontrollansvarig behövs. Telefon: 08-535 300 00
Förnamn och efternamn

Personnummer

Certifieringsorgan

Certifikatnummer

Gatuadress

Postnummer

E-postadress

Telefonnummer

Postort

9. Vilka handlingar skickar du in tillsammans med ansökan?
Läs på webben vilka handlingar som behövs: https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/bygglov/ordlista-bygglov/
Situationsplan
Nybyggnadskarta

Sektionsritningar
Planritningar

Fasadritningar
Förslag till kontrollplan

Verksamhetsbeskrivning (behövs om du ska driva en verksamhet i byggnaden)
Avvecklingsplan (behövs om du söker säsongsbegränsat eller tidsbegränsat lov)
10. Din underskrift
Datum och namnteckning

Namnförtydligande

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Mer information finns på https://www.huddinge.se/gdpr

11. Övriga upplysningar som du vill ge till
bygglovsavdelningen

Miljö- och
bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besöksadress

Hälsovägen 7

Telefon växel

08-535 300 00

E-post och webb

bygglov@huddinge.se
www.huddinge.se

