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Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida 
Bygglov, Umeå kommun Stadshuset 090 - 16 13 61         bygglov@umea.se www.umea.se/bygglov 
901 84  UMEÅ Skolgatan 31 A 

Viktig information till sökande/byggherre och kontrollansvarig, se sida 2.   

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, se sida 3. 

Fastighet Obligatorisk 
Fastighetsbeteckning: 

Adress, postnummer och postort: 

Projektet gäller Obligatorisk 

Nybyggnad av: 

Tillbyggnad av: med: 

Rivning av: 

Inre ändring/Ombyggnad av: 

Annat: 

Sökande för projektet är Obligatorisk

Namn (Privatperson/Företag): 

Kontrollansvarig Obligatorisk 

Personnummer i formatet xxxxxx-xxxx: 

Namn: 

Adress: Postnummer: Postort: 

Telefon (som vi kan nå dig på dagtid): 

Jag godkänner att Byggnadsnämnden får kommunicera med mig via mejl: 
☐ Nej ☐ Ja, på följande mejl:

Certifieringsnivå: ☐ N-behörighet ☐ K-behörighet 

Certifieringsnummer: Certifieringsorgan: 

Personcertifikatet är giltigt till och med (åååå-mm-dd): 

Jag som kontrollansvarig har en fristående ställning till entreprenörerna i projektet  ☐ Ja ☐ Nej 

Underskrift Obligatorisk 

Namnförtydligande sökande Datum Underskrift sökande 

Namnförtydligande kontrollansvarig Datum Underskrift kontrollansvarig 
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Viktig information 

Kontrollansvariges roll, uppgifter och ansvar 
Kontrollansvarige ska 

• Bistå byggherren med kunskap och hjälp 
• Bistå byggherren i upprättandet av kontrollplanen och inventering av rivningsmaterial 
• Övervaka att kontrollplanen, gällande föreskrifter, beviljat bygglov och givet startbesked följs, 

avsteg kan bara beslutas av byggnadsnämnden 
• Anmäla till byggherre och byggnadsnämnden om avsteg från föreskrifter, villkor, beviljat 

bygglov eller givet startbesked görs 
• Närvara vid tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd, besiktningar och andra kontroller 
• Dokumentera sina besök på arbetsplatsen och notera iakttagelser som kan vara av värde vid 

prövning av slutbesked 
• Inför prövning av ett slutbesked skriftligen lämna ett utförligt utlåtande över projektet 
• Skriftligen och omgående meddela byggnadsnämnden ifall denne lämmar sitt uppdrag  

Byggherrens (sökande) roll och ansvar  
Byggherre är den/de som låter uppföra en byggnad eller utföra ett byggprojekt, inte den som är 
entreprenör (snickare).  

Byggherren har det fulla ansvaret att projektet följer givet bygglov, gällande föreskrifter och lagar. Till 
sin hjälp har denne sin kontrollansvarige.  

Om den kontrollansvarige inte sköter sina uppgifter ska byggherren meddela detta omgående till 
byggnadsnämnden.  
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Hantering av personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig 
Det är byggnadsnämnden i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen 

Syftet med behandlingen och den lagliga grunden gällande kontrollansvarig 
Syftet med behandlingen är att kunna verifiera att kontrollansvarig är certifierad.  

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att den är nödvändig för att utföra en uppgift 
av allmänt intresse i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). 

Dina uppgifter 
Dina uppgifter kommer att registreras i vårt system för handläggning och diarieföring. Uppgifterna 
kommer att hanteras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.  

De personuppgifter som vi behandlar om dig kan komma att delas med andra nämnder inom Umeå 
kommun, samt med våra personuppgiftsbiträden. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter 
med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag t.ex. enligt offentlighetsprincipen. Däremot 
kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.   

Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling, kontakta oss via bygglov@umea.se eller 090-16 13 61. 

Dina rättigheter 
Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att 
behandlingen begränsas. Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att 
begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering.  

För att göra något av detta kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post, 
dataskyddsombud@umea.se eller via brev till  

Dataskyddsombud, Umeå kommun 
901 84 Umeå.   

Du kan läsa mer om dina rättigheter och mer om vad rätten att invända mot behandlingen innebär på 
www.umea.se/gdpr.  

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Datainspektionen som är 
tillsynsmyndighet.  
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