
ANSÖKAN OM TILLSTÅND 

Fastighetsägare 
Nyköpingshem AB 
Box 1019 
611 29 NYKÖPING 

Lägenhetsnummer 

Lägenhetens adress 

Hyresgäst (namn) Personnummer 

Hyresgäst (namn) 

 

Personnummer 

Telefon dagtid Telefon kvällstid Mobil 

e-postadress

Ansökan om tillstånd för förändring av bostad uteplats/inne 
Jag/vi ansöker härmed om tillstånd att göra en förändring enligt markerat alternativ i anslutning till ovan 
angivna lägenhet.  
□ Trädäck     □ Staket   □ Markis  □ Annat:_____________________________________________________
Storlek (ansökan blir inte godkänd utan måttbeskrivning)
_________________________________________________________________________________
Jag/vi är medvetna om att en uppsättning ska göras enligt Nyköpingshems nedanstående riktlinjer.
□ Parabol/utomhusantenn (se nedan)
Särskilt om parabol/utomhusantenn
Uppsättning av parabol får ske utan tillstånd om montering sker så hela parabolen finns innanför 
balkongräcket/uteplatsen. Särskild broschyr med anvisningar finns på kundcenter. 

Nyköpingshems riktlinjer 
Uppsättning av anläggning får göras om Nyköpingshem godkänt denna ansökan. Nyköpingshem kan neka ett godkännande och även 
kräva borttagande av anläggningen enligt följande förutsättningar: 

1) Det finns en risk för annans säkerhet eller skador på fastigheten. 
2) Grannes utsikt skyms eller störs. 
3) Anläggningen uppfyller inte gällande byggnormer. 
4) Anläggningen kräver bygglov. 
5) Vald anläggning passar inte husets färgsättning eller estetiska utformning.
6) Det finns något annat särskilt skäl för Nyköpingshem att motsätta sig en uppsättning. 

Hyresgästen svarar för kostnaden för inköp, montering och underhåll av anläggningen. Arbetet ska utföras fackmannamässigt.  

Hyresgästen ansvarar för eventuella person- eller sakskador som anläggningen kan förorsaka.  

Om hyresvärden på grund av reparation av fastigheten begär att anläggningen tillfälligt ska tas bort, är hyresgästen skyldig att på egen 
bekostnad ta bort och i förekommande fall återuppsätta anläggningen. 

Vid avflyttning ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse träffats, på egen bekostnad ta bort anläggningen och återställa 
fastigheten i berörda delar till godtagbart skick. 
Underskrifter 

Vi har tagit del av de riktlinjer som beskrivs ovan 
Ort/datum 

 Nyköping 
Underskrift hyresgäst 

Namnförtydligande 

Ort/datum 

Nyköping 
Underskrift hyresgäst 

Namnförtydligande 

 

Godkännande av Nyköpingshem AB 
Godkännande 

□ Beviljas □ Avslås
Handläggare hos Nyköpingshem (namn) 

Datum Underskrift 

www.nykopingshem.se info@nykopingshem.se Skjutsaregatan 32 

Box 1019 611 29 Nyköping Bankgiro 991-2197 Organisationsnummer 556450-9486 
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