
Haparanda stad - Samhällsbyggnadskontoret

Ansökan bygglov för skyltanordning

Fastighet

Fastighetsbeteckning* Adress

Sökande

Förnamn* Efternamn*

Organisations-
/personnummer*

Adress*

Postnummer* Ort*

Telefon dag

Telefon mobil E-post

Fastighetsägare

Förnamn Efternamn

Telefon dag

Telefon mobil E-post

Leverantör

Förnamn Efternamn

Telefon dag

Telefon mobil E-post

Skyltanordning
Skyltbeskrivning

Skylttext och utförande i övrigt Längd Bredd Höjd Utsprång Avstånd

1

3

2
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Bifogade handlingar

Skyltbelysning

Foto

Ritningar över situationsplan, fasad- och detaljritning Annat

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

Nedan anger du uppgifter om fastigheten

Sökande

Ange sökandes personuppgifter

Fastighetsägare

Ange fastighetsägarens personuppgifter

Leverantör

Ange leverantörens personuppgifter

Bifogade handlingar

Ansökan (2 ex) skall åtföljas av fasadritning (2 ex) skala 1:100, utvisande skyltplacering samt ritning 
av skylt (2 ex) i skala 1:10 eller 1:20, varav 1 ex skall vara färglagt.

Ifyllnadsstöd för blanketten

Organisations-/personnummer

Ange personnummer i formatet ÅÅMMDDXXXX eller organisationsnummer

Telefon dag

Ange även riktnummer

Telefon dag

Ange även riktnummer

Telefon dag

Ange även riktnummer

Skyltbelysning

Ange något av alternativen: Obelyst, Indirekt belyst, Utvändigt belyst, Invändigt belyst.

Skylttext 1

Ange skylttext och utförande i övrigt

Längd 1

Ange längd i centimeter

Bredd 1

Ange bredd i centimeter

Höjd 1

Ange höjd i centimeter

Utsprång1

Ange utsprång från vägg i centimeter

Avstånd 1
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ingerkur
Maskinskriven text
Information om behandling av personuppgifter längst ned i blanketten

ingerkur
Maskinskriven text

ingerkur
Maskinskriven text

ingerkur
Maskinskriven text

ingerkur
Maskinskriven text
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ingerkur
Maskinskriven text
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ingerkur
Maskinskriven text
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Ange avstånd från mark i centimeter

Skylttext 3

Ange skylttext och utförande i övrigt

Längd 3

Ange längd i centimeter

Bredd 3

Ange bredd i centimeter

Höjd 3

Ange höjd i centimeter

Utsprång 3

Ange ursprång från vägg i centimeter

Avstånd 3

Ange avstånd från mark i centimeter

Skylttext 2

Ange skylttext och utförande i övrigt

Längd 2

Ange längd i centimeter

Bredd 2

Ange bredd i centimeter

Höjd 2

Ange höjd i centimeter

Utsprång 2

Ange ursprång från vägg i centimeter

Avstånd 2

Ange avstånd från mark i centimeter

Sida 3 av 3Formulärsida

2018-03-23https://haparanda.blanketthimlen.se/form/rendererwebform.aspx?DigitalFormID=511...



Behandling av personuppgifter 

Personuppgifter som behandlas 

 Namn 
 Adress 
 E-postadress 
 Personnummer 
 Telefonnummer 
 Mobilnummer 
 Fastighetsbeteckning 

 
Ändamålet med behandlingen 
 
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som 
framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem 
som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. 
 
Laglig grund för behandlingen 
 

 En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras. 
Hänvisning till Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

 
Lagringstid 
 

 För evigt 
 
Lämna klagomål på personuppgiftshanteringen 
 
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till 
tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Besök Datainspektionens hemsida:  
( http://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal ) för mer information 
om hur du lämnar klagomål. 
 
Personuppgiftsansvarig 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
miljö-bygg@haparanda.se  

 

 

 




