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Haparanda stad - Samhällsbyggnadskontoret

Anmälan, anmälningspliktig åtgärd
Fastighet och byggnad
Fastighetsbeteckning*

Fastighetens adress

Byggnadens eller lokalens huvudsakliga användningsområde*

Byggherre
Byggherre*

Organisations- eller personnummer*

Adress*

Telefon bostaden

Telefon arbetet

Mobiltelefon

E-post

Fakturamottagare om annan än byggherren
Namn

Organisations- eller personnummer

Projekt- eller referensnummer

Adress

Anmälan avser
Anmälan avser

Om annat ange vad
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Bifogade handlingar
Situationsplan

Planritning

Sektionsritning

Fasadritning

Ventilationsritning

VS-ritning, utvändig

VS-ritning, invändig

Konstruktionsritning

Förslag till kontrollplan

Materialinventering, miljö och hälsofarligt avfall

Brandskyddsdokumentation, projekteringsunderlag

Kontrollansvarig

Annat

Om annat, ange vad

De uppgifter du lämnar är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra arbetsuppgifter
av allmänt intresse enligt 10 § personuppgiftslagen. Myndigheten ansvarar för att lämnade
personuppgifter hanteras i överensstämmelse med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Informationstext för formuläret
Fastighet och byggnad

Nedan fyller du i uppgifter om fastighet och byggnad
Byggherre

Nedan fyller du i namn organisationsnummer/personnummer, adress, telefonnummer och e-post
Fakturamottagare om annan än byggherren

Nedan fyller du i namn med mera om fakturamottagare om annan än Byggherren
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Bifogade handlingar

Nedan kryssar du i vilka handlingar som bifogas

Ifyllnadsstöd för blanketten
Fastighetsbeteckning

Fyll i fastgihetsbeteckning exempel Haparanda 1:1, Haparanda 1
Fastighetens adress

Fyll i gatuadress, postnummer och ort
Byggnadens eller lokalens huvudsakliga användningsområde

Fyll i vad byggnaden eller lokalen används till
Byggherre

Fyll i namn på byggherren. Byggherre är den som för egen räkning utför eler låter utföra projekterings, byggnads-, rivnings- eller markarbeten
Organisations- eller personnummer

Fyll i organisationsnummer/personnummer. Exempel 1234567899
Adress

Fyll i gatuadress, postnummer och ort
Telefon bostaden

Fyll i telefonnummer med riktnummer
Telefon arbetet

Fyll i telefonnummer med riktnummer
Mobiltelefon

Fyll i mobiltelefonnummer
E-post

Fyll i e-postadress
Namn

Fyll i för och efternamn
Organisations- eller personnummer

Fyll i organisationsnummer/personnummer. Exempel 123456-7899
Projekt- eller referensnummer

Fyll i projekt- eller referensnummer
Adress

Fyll i gatuadress, postnummer och ort
Anmälan avser

Nedan kryssar du i lämplig ruta/rutor
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