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Ankomststämpel:

ANMÄLAN om kontrollansvarig

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Kommunhuset
234 81 LOMMA
040-641 10 00

Datum:

Blankett uppdaterad 2018-05-22

För kontroll av lov- och anmälningspliktiga åtgärder skall finnas en eller flera kontrollansvariga som 1) har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och 2) har en självständig ställning i förhållande till den som
utför den åtgärd som ska kontrolleras. Om det finns flera kontrollansvariga, ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter. Den certifiering som avses i punkt 1 skall vara gjord av någon som har ackrediterats för detta ändamål enligt 14 § lagen
(1992:1119) om teknisk kontroll eller av någon som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen
eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Certifieringen ska vara tidsbegränsad och avse ett visst slag av arbete.
Se även Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga BFS 2011:14, KA4
Enligt 7 kap. 4 § plan- och byggförordningen (SFS 2011:338 tom ändringar SFS 2016:539) skall byggnadsnämnden godta certifierade kontrollansvariga vars kompetens har styrkts genom certifiering. Nämnden ska även godta kontrollansvariga som har styrkt sin kompetens på annat
motsvarande sätt enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Undantag från krav på certifiering finns i övergångsbestämmelserna till PBL.
Undantag från kravet på kontrollansvarig finns i 10 kap. 10 § plan- och bygglagen (2011:900), PBL, och i 7 kap. 4 § PBL.
Byggherre

Kontrollansvarig utsedd av byggherren

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer

Ort

Postnummer

E-postadress
Telefon bostad

Ort

E-postadress
Telefon arbetet

Mobiltelefon

Telefon bostad

Telefon arbetet

Fastighetsbeteckning

Ansvarsområde för kontrollansvarig

Anmälan avser (t.ex. nybyggnad enbostadshus med garage)

Anmälan datum och diarienummer

Mobiltelefon

Certifiering, giltighet tom:

Om fler än en kontrollansvarig anmäles ska ansvarsområdet anges ovan. Speciellt ska anges vem som utsetts till samordnare.
Uppgifter om kontrollansvarigs anställning (ifylls i förekommande fall)
Företag

Postadress

________________________________________________
Byggherrens underskrift

________________________________________________
Kontrollansvarigs underskrift

Miljö- och byggnadsnämndens anteckningar

______________________________________________________________________________________________________________________
I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.
Den informationen hittar du på baksidan av denna blankett.
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Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten/ i etjänsten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag
eller andra författningar.
Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning, och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen.
De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat personuppgifterna på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra
så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att
vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta
gör du enklast genom att kontakta oss på miljo-byggnadsnamnd@lomma.se
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud.miljo-ochbyggnadsnamnden@lomma.se. Om du
har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

