Teknisk beskrivning
Information om
personuppgiftsbehandling

Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de
personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett
och eventuella bifogade handlingar, se bilaga 1.

Fastigheten

Sökandes namn
Ansökan avser





Grund

Ny byggnad
Tillbyggnad

Fastighetsbeteckning
Hustyp: Ange om ansökan avser t.ex.
enbostadshus, kedjehus eller garage.

Beskrivning




Bostadshus
Annan husbyggnad:

Ändring

Antal hus

Antal lägenheter

Antal hela våningsplan

Ange vad grunden är lagd på

Ange grundläggningssätt

Ange grundförstärkning







Berg
Grus
Sand
Lera










Källare
Krypgrund
Hel platta

Packning
Pålar/ plintar
Annat

Annat

Morän
Grundläggningsdjup (m)

Dränering
Källarväggar

Källaryttervägg
Bärande källarinnervägg
Bärande del





Våningsväggar

Material






Yttervägg
Innervägg
Pelare
Annat:

Trä
Betong
Lättbetong
Annat:

Yttervägg (utifrån räknat) U-värde
Lägenhetsskiljande vägg
Innervägg bärande
Vägg mellan bostadshus och garage
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Bjälklag

Bottenbjälklag

Fönster

Yttertak



Över källare



Över kryputrymme



Direkt på mark

Översta bjälklaget, (U-värde)



2-glas

U-värde



3-glas



Annat

Takkonstruktion






Brand

Energihushållning

Värmeproduktion

Utförande, U-värde bottenbjälklag
Mellanbjälklag

Fönsterarea

Taklutning, grader

Takstol
Fackverk

Takbeläggning, undertak, isolering m.m.

Balk
Uppstolpad

Brandtekniska
byggnadsklasser

Brandteknisk utrustning











Br 1
Br 0
Br 2
Br 3

Övrig information

Automatiskt brandlarm
Utrymningslarm
Sprinkler
Brandskyddsdokumentation finns

Um (krav): anges i W/ m² k.

Um (medel): anges i W/ m² k.

Kravspecifik energianvändning: anges i kWh/ m².

Beräknad specifik energianvändning: anges i kWh/ m².



Max panneffekt, vilken typ av värmepump m.m.

Anläggning i huset



Gemensam värmecentral
Energislag










Distribution







Olja
Gas
El
Fjärrvärme
Sol

Vattenradiatorer
Luftvärme
Elradiatorer
Golvvärme
Annan installation:

Fast bränsle
Pellets
Annat:
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Skydd mot
buller

Åtgärder mot utomhusbuller

Åtgärder för dämpning av ljud- och stegnivå i angränsande lägenheter

Åtgärder för minskning av efterklangstid

Luftbehandlings 
-installation







Självdragsventilation (S)
Kylanläggning
Fläktstyrd frånluft (F)
Värmeåtervinning (FTX)
Fläktstyrd till- och frånluft med värmeåtervinning (FTX)
Annan installation:

Lämplighet

Redogörelse för lägenhetsutrustning och biutrymmen.

Tillgänglighet
och
användbarhet





(för avsett ändamål)

(för personer med
nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga)

Hiss installeras
Framtida hissinstallation förberedd
Hörselslinga installeras

Upplysningar om tillgänglighet och användbarhet

Garage och
andra förråd

Allmänna
upplysningar

Arkitekt
Projektör, konstruktioner
Projektör, VA/Luftbehandling
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Övriga
upplysningar

Underskrift

Tekniska beskrivningen utförd av: ange namn och titel.
Signatur sökande

Datum

Namnförtydligande sökande
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Teknisk beskrivning
BILAGA 1
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Gislaveds kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, personnummer,
telefonnummer, e-postadress och postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga ditt
ärende om bygglov.
De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar till
oss i samband med din tekniska beskrivning. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs kan Gislaveds
kommun inte pröva ditt ärende eller så prövas ärendet i befintligt skick vilket ökar risken för att Gislaveds
kommun avvisar ärendet.
Gislaveds kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – Gislaveds kommun
måste få in en teknisk beskrivning som kan kopplas till fastigheten i ärendet. De inlämnade personuppgifterna
bevaras. Om åtgärden/bygglovet inte påbörjats två år efter anmälan gallras uppgifterna.
De personuppgifter Gislaveds kommun behandlar om dig delas eventuellt med grannar, sakkunniga i ärendet,
servitutsinnehavare och andra förvaltningar inom Gislaveds kommun samt med de personuppgiftsbiträden vi
använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Gislaveds kommun
kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. 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 besöka oss på bygg- och miljöförvaltningen i kommunhuset, Stortorget 1, Gislaved. Du
måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade, överförda
eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Du når Gislaveds kommuns dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@gislaved.se
Om du har klagomål på Gislaveds kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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