Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Box 205
178 23 Ekerö

Anmälan
(ifylls i tillämpliga delar)
Datum__________

Ekerö direkt 08-124 571 00
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Sökandens namn

Organisations-/Personnummer

Adress

Tel dagtid (även riktnr)

Postnummer och postadress

Tel bostaden (även riktnr)

Fakturaadress om annan än sökandes
E-post

Telefax

Ärende
 Ändring av bärande konstruktion
Ändring av planlösning
 Underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde
 Rivning
Installation eller väsentlig ändring av
 Hiss  Eldstad Rökkanal Ventilation VA-anläggn (kommunal) VA-anläggning (enskild)  Gemensamhetsanl.

Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål)
En-

Två-

Gruppbyggda

 bostadshus  bostadshus  småhus/radhus

 Flerbostadshus

 Kontorshus

 Fritidshus

 Affärshus

 Industri

 Förråd

Antal berörda lägenheter:

 Garage

 Carport
Berörd bruttoarea
 Ny
 Ändrad

 Gäststuga Annan, ange vilken
Bygglovbefriade åtgärder
Max 25 kvm - Komplementbostadshus  gäststuga  garage/carport  förråd 
Tillbyggnad av en/tvåbostadshus max 15 kvm  Inredning av ytterligare bostad  Burspråk

 Riven

Tidpunkt för påbörjande

Byggnadsarbetena avses att påbörjas, datum …………………….

Uppgifter om kontrollansvarig
Obligatorisk uppgift (påbörjande av byggnadsåtgärd får ej ske utan angivande av kvalitetsansvarig)
Namn

Postadress

Telefon arbetet

Telefon bostaden

Behörighetsklass vid riksbehörighet

Certifieringsorgan

Fax nr
Gäller t o m

Normal art Kvalificerad art
Bifogade handlingar och uppgifter

Situationsplan
Nyb.karta
Huvudritningar
 Teknisk beskrivning
 Underlag till kontrollplan
 Rivningsplan
 Byggfelsförsäkring & Färdigställandeskydd
 Uppgifter om medverkande projektörer
 Uppgifter om föreslagna fristående sakkunniga
Byggherrens underskrift

Kontrollansvarigs underskrift

_________________________

_________________________

Bilaga: Information enligt GDPR

INFORMATION ENLIGT GDPR (EU 2016/679)
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom personnummer,
organisationsnummer, namn, adress och fastighetsbeteckning i vårt ärendehanteringssystem.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din ansökan på ett rättssäkert sätt
och för att identifiera att det är du som är den sökande.
Vi har fått dina uppgifter från den ansökan som du lämnat in till oss. Uppgifterna krävs då
myndighetsbeslutet ska delges till rätt person samt att ev avgifter enligt gällande taxa ska
faktureras dig som sökande. Saknas personuppgifter kan vi inte handlägga ditt ärende, delge
beslut eller ta ut fastställda avgifter. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling
av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med myndigheter inom
kommunen och utanför kommunen där det krävs ett beslut eller yttrande för att få all information
i ärendet för slutligt beslut. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part,
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina
uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära
att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på byggnadsnamnden@ekero.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@ekero.se. Om du har klagomål på vår behandling
av dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till tillsyns-myndigheten
Datainspektionen.
Personuppgifter är ofta allmänna handlingar
Som myndighet omfattas Ekerö kommun av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla
handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och
kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara
sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.
__________

