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              Anmälan om kontrollansvarig 

 Fastighetsuppgifter *obligatoriska uppgifter i anmälan 

Fastighetsbeteckning * 

Fastighetens adress (gatu/väg-namn, postnummer och ort) 

 Sökande 
Företag Person- eller organisationsnummer 

Namn (Sökande 1)* Personnummer * ☐skyddad identitet

Adress * (gatu/väg, postnummer och ort) Telefon * 

Namn (Sökande 2) Personnummer 

Adress (gatu/väg-namn, postnummer och ort) Telefon 

E-postadress * (Sökande 1) E-postadress (Sökande 2)

Kontaktperson om annan än sökande (namn, e-post samt telefonnummer) 

 Förslag till Kontrollansvarig * 
Namn Företag 

Adress (gatu/väg-namn, postnummer och ort) 

E-postadress Telefon 

Certifieringsnivå 
☐Normal   ☐Komplicerad

Certifieringsnummer Certifiering giltlig till 

Namnteckning Namnförtydligande 

 Underskrift Sökande * 
Datum och ort 

Underskrift Sökande 1 Namnförtydligande 

Datum och ort 

Underskrift Sökande 2 Namnförtydligande 

Personuppgifterna i anmälan behandlas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 /GDPR) samt Lag (2018:218) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning). Inlämnade handlingar är allmänna handlingar, som kan komma 
lämnas ut till allmänheten.  

Kommunen samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta beslut i ditt ärende. Kommunen behandlar dina uppgifter med stöd av 
artikel 6.1 e i GDPR där det framgår att den typ av behandling av personuppgifter är tillåten eftersom den är en nödvändig del av 
myndighetsutövning. 

Vänligen vänd på sidan   
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Information  
 

Innan du fyller i blanketten rekommenderar vi att du läser mer om bygglov och olika termer på 
www.fargelanda.se 

Anvisningar till blanketten 

Sökande 
Det är du som sökande som ansöker om lov, förhandsbesked eller anmälningsplikt. Fakturan ställs till den som står 
som sökande, om inga uppgifter angivits under faktureringsuppgifter. All kommunikation i ärendet kommer skickas 
till dig som är sökande om inte en kontaktperson finns angiven, i så fall skickas all kommunikation även till 
kontaktpersonen. Vanligtvis är det du som sökande som också är byggherre. Det är du som byggherre som är den 
som har det yttersta ansvaret för byggnationen och ska se till att arbetena utförs enligt de beslut och föreskrifter som 
har meddelats.  
Sätt ett kryss i rutan om du som söker har skyddad identitet (enligt beslut från skatteverket). Vid kontakt använder vi 
Skatteverkets förmedlingstjänst om inget annat överenskommits. 
Förslag till kontrollansvarig 
När kontrollansvarig krävs ska du anlita en kontrollansvarig med rätt behörighet. Som sökande är du ansvarig för att 
den kontrollansvarige du föreslår är kontaktad och har åtagit sig uppdraget. Kontrollansvarig ska ha en oberoende 
ställning till den som utför arbetet och vara certifierad med behörighet ”normal” eller ”komplicerad”. Certifierade 
kontrollansvariga med kontaktuppgifter hittar du på boverkets hemsida www.boverket.se. 
Fyll i vilken certifiering kontrollansvarig har genom att sätta kryss i rutan för ”normal” eller ”komplicerad”. Ange 
certifieringsnummer för behörigheten och till vilket datum certifikatet gäller. 
Underskrifter 
Sökande ska skriva under anmälan för att anmälan ska registreras. Även kontrollansvariga behöver skriva under. 
Texta alltid ett namnförtydligande. 

Anmälan skickas med fördel via e-post till planochbygg@fargelanda.se eller med vanlig post till: 

Färgelanda kommun 
Plan- och byggenheten 
458 80 Färgelanda 
. 

http://www.stenungsund.se/
http://www.stenungsund.se/bygglov
http://www.boverket.se/
mailto:bygga@stenungsund.se
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