Anmälan

Arvidsjaurs kommun
Miljö- och byggenheten
933 81 Arvidsjaur
0960-15500, mbhn@arvidsjaur.se

Anmälningspliktig åtgärd enligt 5 § PBF

Fastighet och sökande (byggherre)
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Sökandes namn

Personnummer, Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer

Ort

E-post

Telefon, dagtid

Mobiltelefon

Anmälan avser
Rivning av en byggnad. Undantag är komplementbyggnader och byggnader där rivningslov krävs.
Ändring som berör en byggnads bärande delar eller påverkar byggnadens planlösning avsevärt
Installation eller väsentlig ändring av en hiss
Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal
Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation
Installation eller väsentlig ändring av en anordning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
Underhåll av ett byggnadsverk med skyddsbestämmelser
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk

Byggnadstyp
En-/tvåbostadshus

Fritidshus

Garage

Förråd

Carport

Annan byggnad eller anläggning, ange vad:

Bifogade handlingar
Situationsplan

Ventilationsritning

Förslag till kontrollplan

Planritning

VS-ritning

Anmälan kontrollansvarig

Sektionsritning

Konstruktionsritning

Inventering rivningsmaterial innehållande farligt avfall

Fasadritning

Beskrivning eldstad/rökkanal

Annat:

Övrigt
Planerad byggstart, tidpunkt:

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Hantering av personuppgifter
Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. I detta fall behandlar vi person-uppgifterna med stöd av myndighetsutövning. Hur vi
behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunstyrelsen (ekonomi och IT-enheten) och med leverantörer av datasystem (så kallade
personuppgiftsbiträden)som vi använder. Om personuppgiftsbiträden överför personuppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna
skyddas enligt EUs regler.
Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag. Personuppgiftsansvarig är Miljö-, byggoch hälsoskyddsnämnden. Du/ni kontaktar förvaltningschef Åsa Andersson, asa.andersson@arvidsjaur.se, tfn 0960-157 89 om du vill rätta, flytta eller radera
uppgifter; tror att vi behandlat personuppgifterna fel; vill invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen. Du kan också kontakta vårt
dataskyddsombud med frågor. Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur.
Vänd dig till Datainspektionen om du/ni har klagomål på kommunens behandling av personuppgifter.

