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Jag vill ha hjälp att fylla i blanketten

Anmälan av KA (kontrollansvarig)
Din KA (kontrollansvarig) ska vara ett stöd för dig under byggprocessen, är din
sakkunnige under tekniskt samråd och ser till att alla kontroller utförs enligt
kontrollplanen. Det är viktigt att kontrollansvarig är med från början i projektet.

Sökande

Namn

Organisations- eller personnummer

Adress
Postnummer och postadress
E-post

Telefon

Medsökandes namn, adress, telefon och e-post

Kontaktperson
och företag,

Namn eller företagsnamn
E-post

Telefon

Om annan än sökande

Uppgifter om
fastigheten

Fastighetsbeteckning (traktnamn och siffror, exempelvis Karlsro 2:97)
Fastighetens adress

På boverket.se kan du hitta certifierade kontrollansvariga, energiexperter och sakkunniga. De som står med har gällande certifikat
och det är certifieringsorgan som beslutar om certifiering.
Boverket har gett ut regler för certifiering av sakkunniga inom områdena brand, kulturvärden och tillgänglighet samt för sakkunniga
funktionskontrollanter.

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
bygglov@enkoping.se
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Jag vill ha hjälp att fylla i blanketten

Befintligt
ärende

Diarienummer

Förslag på
kontrollansvarig

Namn

Person- eller organisationsnummer

Eventuellt företagsnamn
Adress
Postnummer och postadress
E-post

Telefon (inklusive riktnummer)

Certifieringsorgan (intyg måste skickas in)

Certifieringnummer

Behörighetsnivå
N

K

)VSIBOUFSBSWJEJOBQFSTPOVQQHJGUFS
-ÊTNFSJCJMBHBOUJMMEFOOBCMBOLFUU

Kontrollansvarigs
underskrift

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Skriv ut blanketten, som undertecknas av kontrollansvarig
och skicka anmälan till:
Miljö- och byggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping.
&MMFSFQPTUCZHHMPW!FOLPQJOHTF

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
bygglov@enkoping.se
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Tips på hur du fyller i blanketten
Sökande

Sökande
Sökande är den som undertecknar ¬ansökningsblanketten
och till vilken fakturan för bygglovet sänds, om du inte
lämnar andra faktureringsuppgifter.

Namn
Adress
Postnummer och postadress
E-post
Medsökandes namn, adress, telefon

Kontaktperson
och företag,

Namn eller företagsnamn
E-post

Kontaktperson
Kontaktperson är den person som kan lämna kompletterande uppgifter om detta ärende.

Om annan än sökande

Uppgifter om
fastigheten

Fastighetsbeteckning (traktnamn o

Uppgifter om fastigheten
Kontrollera att fastighetsbeteckningen är korrekt!

Fastighetens adress

Befintligt
ärende

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Befintligt ärende
Om ärendet är inlämnat och diarienummer finns, fyll i
dirarie

Diarienummer

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
bygglov@enkoping.se

1 (1)

Bilaga

Hantering av dina personuppgifter
Du har rätt att få veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och
invända mot hanteringen. Du har också rätt att klaga till
tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.
Laglig grund
Miljö- och byggnadsnämnden är en kommunal myndighet som har hand
om kommunens uppgifter inom olika tillstånds- och tillsynsuppdrag.
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom miljö- och
hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll och bygglovsärenden.
Nämndens myndighetsutövning regleras av en rad olika lagar med
tillhörande förordningar och föreskrifter, till exempel plan- och
bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och
förvaltningslagen. Mycket av nämndens verksamhet sker därmed utifrån
att det finns rättsliga förpliktelser och för att den fullgör uppgifter av
allmänt intresse.
Vi samlar in de uppgifter vi behöver för att kunna handlägga ditt ärende
på ett rättssäkert sätt. Det kan vara personuppgifter som personnummer,
adress, telefonnummer och fastighetsuppgifter. Uppgifterna sparas i våra
ärendehanteringssystem och arkiveras enligt gällande lagstiftning.
Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som
kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast
ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är
skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.
Personuppgiftsansvar
Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig.
Om du vill komma i kontakt med personuppgiftsansvarig eller
kommunens dataskyddsombud är det enklast att kontakta kommunens
kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00 eller e-post
kommunen@enkoping.se.
Version: 2020-08-31

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
7 07 27-3

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax

Org.nr
212000-0282

E-post
kommunen@enkoping.se

