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  Obligatoriska uppgifter * 

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 

Information 
Om den planerade åtgärden avses placeras närmare fastighetsgräns eller tomtgräns än 4,5 meter skall 
samtliga berörda fastighetsägare lämna ett medgivande för tänkt placering enligt plan- och bygglagen  
9 kapitel 4b § (2010:900).  

Gäller ej om det är gräns mot allmän plats (exempelvis gata, park, torg, naturområde med flera) då krävs 
bygglov.  

Blanketten för medgivande av placering får endast användas för bygglovsbefriade byggnationer och ska 
lämnas in tillsammans med anmälan om placeringen planeras närmare fastighetsgräns eller tomtgräns 
än 4,5 meter.  

Samtliga ägare av en fastighet skall lämna ett medgivande. 

Personuppgifter 
Se sida 2 för hur personuppgifterna som lämnas nedan hanteras.  

Fastighet (där sökt åtgärd ska utföras) * 

Fastighetsbeteckning   Adress till fastigheten 

Åtgärd (markera vilken åtgärd som skall göras) * 

☐ Attefallshus komplementbostadshus (max 30 kvm) 
☐ Attefallshus som komplementbyggnad (max 30 kvm) 
☐ Attefallstillbyggnad på enbostadshus eller fritidshus (max 15 kvm) 

Medgivande från fastighetsägare* 

Min fastighet 

Fastighetsbeteckning   Adress till fastigheten 

Jag har tagit del av följande handlingar och uppgifter 
☐ Situationsplan daterad ………………………………      

☐ Fasadritningar daterade ……………………………… 

☐ Avstånd från min fastighetsgräns eller tomtgräns till sökt åtgärd är …………… meter 

Utifrån ovanstående handlingar och uppgifter har jag inget att anmärka på att placeringen blir närmare 
fastighetsgräns eller tomtgräns än 4,5 meter.  

Underskrift  
 

Namnförtydligande Datum Underskrift 

mailto:bygglov@umea.se
http://www.umea.se/bygglov


  Medgivande av placering 
Sida 2 av 2 

  Obligatoriska uppgifter * 

Postadress Besöksadress Telefon E-post  Hemsida 
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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  
Syftet med behandlingen är att handlägga anmälan för den bygglovsbefriade åtgärden då den avses 
placeras närmare fastighetsgräns eller tomtgräns än 4,5 meter som då kräver ett medgivande från 
berörda fastighetsägare.  

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att den sker som ett led i 
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen (2010:900).  

Vissa personuppgifter, t.ex. fastighetsbeteckning och diarienummer kan komma att publiceras på 
kommunens externa webbplats i syfte att kommunicera byggnadsnämndens verksamhet. Den rättsliga 
grunden för publicering är allmänt intresse.  

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 
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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