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Information om
personuppgiftsbehandling

Ansökan om planbesked

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

Fastighetens adress
Fastighet &
fastighetsägare/
sökande

Fastighetsbeteckning

Person-/organisationsnummer

Fastighetsägare namn

Adress

Telefon

E-post

Medsökandes namn

Person-/organisationsnummer

Sökande: anges om annan än fastighetsägare.
Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Telefon






Byggnad

E-post




Enbostadshus
Enbostadshus i grupp
Tvåbostadshus



Flerbostadshus

Studentbostadshus
Hus för äldre eller
funktionshindrade
Annat specialbostadshus:
ange vilket

Antal lägenheter

Antal berörda lägenheter










Kontorshus
Affärshus
Industribyggnad
Hotell
Restaurang/Kafé
Fritidshus
Garage och förråd
Annan: ange användning

Planerad upplåtelseform för eventuella bostadslägenheter



Hyresrätt



Bostadsrätt



Ägandelägenheter
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BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST/WEBB

ORGANISATIONSNR

GIRO

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Stortorget 1
Gislaved

0371-81000

kommunen@gislaved.se
gislaved.se

212000-0514

Bankgiro 426-7225
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Produktion

Ansökan om planbesked

Antal månader

Sammanlagd byggnadsarea

I

Uppskattad sammanlagd produktionskostnad

Därav bruttoarea bostäder

I

Planerad byggstart: ange datum.

Beskrivning &
motivering av
projekt








Bifogade
handlingar

Situationsplan
Översiktlig miljöbedömning
Avfall
Riskanalys
Trafiklösning







Geoteknisk undersökning
Energi och hushållning
Exploateringsgrad/BTA
Upphävande av strandskydd






VA-lösning
Tillgänglighet
Modell, t.ex. fotomontage
Hustyper

Hälsa och säkerhet

Annan handling

Kommunikation Godkänner du kommunikation via e-post




Underskrift

Ja
Nej

Signatur fastighetsägare

Datum

Namnförtydligande fastighetsägare

Signatur sökande

Datum

Namnförtydligande sökande

Anvisningar
Avgift debiteras enligt BM Utskott Gislaveds taxa.
Inom fyra månader efter att ansökan om planbesked kommer in ska kommunen ge sitt planbesked, om inte
kommunen och fastighetsägaren/den sökande kommit överens om något annat.
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Ansökan om planbesked

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 din
ansökan om planbesked.
De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar till
oss i samband med ansökan och eventuella yttranden från sakkunniga, grannar och andra förvaltningar inom
Gislaveds kommun som kommer in till Gislaveds kommun. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs
för anmälan 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 ansökan om planbesked för att kunna meddela ett planbesked. De inlämnade
personuppgifterna bevaras. Om bygglov inte sökts två år efter att planbesked meddelades 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 BM Utskott Gislaved i Gislaveds kommun. 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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