2017-01
Byggnadsnämndens beslut

☐ Kontrollansvarige godkänns

Datum:

Enligt delegation:

Anmälan kontrollansvarig (enligt PBL)
Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Sökande
Sökandens namn

Telefonnummer (ej obligatorisk)

Postadress

E-post/fax (ej obligatorisk)

Postnummer och ort

Organisationsnummer/personnummer

Kontrollansvarig
Sökandens namn

Personnummer

Postadress

E-post/fax (ej obligatorisk)

Postnummer och ort

Telefonnummer (ej obligatorisk)

Uppgifter om kontrollansvarig

☐ Söker godkännande som kontrollansvarig för ovan rubricerade projekt
Har riksbehörighet:

☐ Betygskopior/meritförteckning bifogas

☐ Enkel art ☐ Normal art ☐ Komplicerad art ☐ Intyg på riksbehörighet bifogas

Ansvarsområde i detta projekt

☐ Byggnadsarbete i allmänhet ☐ Samordningsansvar enligt PBL 9:13
☐ Annat ansvarsområde, ange vad:

Byggherrens underskrift
Datum

Signatur

Namnförtydligande

Åtagande
Den kontrollansvarige ska, om det finns sådan kontrollplan som avses i PBL 9:9,se till att
planen följs och att annan kontroll som avses i PBL 9:8 första stycket 2- d.v.s. de åtgärder för
besiktning, tillsyn och övrig kontroll som är nödvändiga för att byggnaden eller anläggningen
ska kunna antas komma att uppfylla de krav som avses i PBL 3 kap. utförs. Hen ska vara
närvarande vid byggsamråd enligt PBL 9:7 samt vid besiktningar och andra kontroller.

Datum:
Kontrollansvariges underskrift

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Leksands kommunstyrelse (personuppgiftsansvarig) behöver er personuppgifter för att kunna behandla ditt ärende. Er
personuppgifter kommer endast att användas för; handläggning och administration kring ditt ärende. Ert namn, personnummer,
adress och fastighetsbeteckning behandlas enligt artikel 6.1b och 6.1e i Dataskyddsförordningen. Behandling av era telefonnummer
och e-postadress ske enligt samtycke. Er uppgifter kan delas med ett personuppgiftsbiträde, andra berörda kommunala
verksamheter, Statistiska centralbyrån och Skatteverket (enligt lagkrav). Er personuppgifter kommer att bevaras för
arkivändamål och i kvalitetssyfte.
Du kan ha rätt enligt GDPR att få; ett registerutdrag, information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta
med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens
dataskyddsombud (kommun@leksand.se).
Besöksadress
Torget 5
Leksand

Postadress
Samhällsbyggnad
Leksands kommun
79380 Leksand

Hemsida/e-post
www.leksand.se
samhällsbyggnad@leksand.se

Telefon/fax
0247 800 00
0247 144 65

Org.nr
212000-2163

