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 ANMÄLAN - ÖVRIGA ÅTGÄRDER  
     

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN  Datum        

 

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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Kommunhuset 
234 81  LOMMA 
040-641 10 00 

 
 
 

www.lomma.se     

               Uppdatering 2018-05-22 

Om en anmälan krävs får åtgärden inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden gett ett startbesked. 10kap. 3 § plan- och bygglag (2010:900)  

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande) 

 
 

Byggherre/Fastighetsägare  

Namn 

Person-/organisationsnummer  

Adress 

Postnummer Ort 

E-postadress 

Telefon bostad Telefon arbetet Mobiltelefon 

Anmälan avser:  
 

□ ändring av bärande konstruktion              □ ändring av planlösning (*)                                        □ hiss 

□ ventilation                                                     □ VA-anläggning (fett- och/eller oljeavskiljare)       □  ändring som väsentligt påverkar brandskydd 

□ rivning av: ………………………………………………………….…    □  underhåll av byggnad med skärkilt bevarandevärde 

□ nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk                                                                          □  annat: …………………………………………….………… 

Tidpunkt för påbörjande: 

 
Byggkostnad (enbart åtgärder i byggnader för bostadsändamål med kostnad överstigande 450.000:- kr) 

Total byggkostnad _______________________________ kr, inkl moms (avser ej kostnad för projektering, konsulter, tillstånd o. dyl.) 

Fördelad på: 

 självbyggeri (avser material): _______________________kr, inkl moms                      entreprenör: _________________________kr, inkl moms 

Bifogade ritningar/handlingar: □ anmälan om kontrollansvarig □ förslag på kontrollplan 

□ * planlösning befintlig samt ändrad  □ K-, VA- vent-ritning ………st □ sektion 

□ teknisk beskrivning   □ övrigt: ………………………………………………………..………….……………... 
 
 
 
_____________________________________________________ 

Byggherrens underskrift 
 

Miljö- och byggnadsnämndens anteckningar 

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift enligt av kommunfullmäktige antagen taxa för handläggning av ärendet.
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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 e-
tjänsten. 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.  
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