Dina personuppgifter registreras och behandlas enligt
reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Detta görs
eftersom uppgifterna behövs för vår
myndighetsutövning. Se mer information på sidan 2.
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Myndighetsnämnden för miljö och byggnad – Ansökan om bygglov
Byggherre (sökande) Fält markerade med * måste fyllas i
Fastighetsbeteckning*

Fastighetsadress

Byggherrens namn*

Kontaktperson

Postadress*

Telefon bostad och arbete*

Postnr och adressort*

E-post/Fax*

Fakturaadress om ej som ovan

Personnummer/- Organisationsnummer*

Ansökan avser
ID Bygglov □ Marklov

□ Rivningslov □ Tidsbegränsat bygglov

□ Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendets art
Nybyggnad

□ Tillbyggnad

□ Ombyggnad

□ Ändrad användning

Plank/Mur

□ Rivning

□ Fasadändring

□

………………………………………………………….

Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål)

□ Enbostadshus
□ Fritidshus
□ Garage
□ Industribyggnad

□ Tvåbostadshus
□ Komplementbyggnad
□ Carport
□ Kontor

Byggherrens underskrift

□ Flerbostadshus
□ Komplementbostadshus
□ Uterum
□ Annan byggnad eller anläggning
Myndighetsstämpel

………………………………………………
Datum & Ort

………………………………………………
Namn
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Tel. 0411-53 60 00
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Information om behandling av personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen, GDPR (EU 2016/679)
Dina personuppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR).
Detta görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning. Mer information om hur vi
behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på:
https://www.skurup.se/kommun-och-politik-behandling-av-personuppgifter
Myndighetsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i
enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Dina personuppgifter, så som personnummer, namn, kontaktuppgifter samt fastighetsbeteckning,
kommer att behandlas. Syftet med behandlingen är för att kunna handlägga ditt ärende. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse, enligt PBL och
myndighetsutövning. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till juridiska personer som
samarbetar med nämnden för de ändamål som anges ovan.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part i sådana fall då vi är skyldiga att
göra så enligt lag eller överföra dem till ett land utanför EU (tredje land). Dina uppgifter kommer att
bevaras enligt gällande arkivlag och nämndens dokumenthanteringsplan. Kontakta oss om du vill ha
information om de uppgifter vi har om dig.
Du har även under vissa omständigheter rätt att begära rättelse, överföring, radering, eller att vi
begränsar din personuppgiftsbehandling, samt rätt att göra invändning mot befintlig behandling.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Skurups kommun, telefon 0411 - 53 60 00 eller
kansli@skurup.se
Vill du klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till
integritetsskyddmyndigheten (IMY), som är tillsynsmyndighet inom området.

Information om delgivning
Myndighetsenheten bygg tillämpar förenklad delgivning enligt SFS 2010:1932 §22-26.
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