Ovanåkers kommun
Miljö och byggavdelningen
828 80 Edsbyn

Ansökan om bygglov – teknisk beskrivning
Fastighetsbeteckning

Diarienummer

Sökande, för- och efternamn/ företagsnamn

Ärende

Grundläggning

Markens beskaffenhet

Berg

Grus

Lera

Morän

Sand

Grundläggningssätt

Källare

Platta

Plintar

Pålar

Annat: ____________

Okänt

Beskrivning

Bottenbjälklag/ mellanbjälklag, ange konstruktionen. Beskriv golvås-takås-underramdimension, c/c-avstånd, typ av undergolv, typ och
isolertjocklek, ångspärr, golvbeläggning etc. U-värde

Översta bjälklag, ange konstruktionen. Beskriv dimension vid ryggåstak, c/c-avstånd, fackverkstakstol, typ och isolertjocklek, ångspärr, takbeläggning

etc. U-värde

Yttervägg, (Utsida- insida) Ange regeldimensioner, c/c avstånd, olika skikt av konstruktionen, tjocklek, vindskydd, ångspärr, u-värde

Ventilation, beskriv systemet, mekanisk från- tilluft, självdrag, hur sker tilluft?, värmeåtervinning.

Uppvärmning, ny eller befintlig, vatten eller luftburet, golvslingor, radiator, eldstad, skorsten, typ, miljömärkning.

Utdelningsadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Webb

828 80 Edsbyn

Långgatan 24

0271-570 00

miljo-bygg@ovanaker.se

www.ovanaker.se

Vatten/ avlopp, beskriv ny eller befintlig anläggning, egen eller kommunal, gemensam eller annat.

asdsa

Fönster o dörrar i ytterväggar, ange u-värde, isolerruta, material i karm/båge, ljudklass, brandklass
asdsad

Övriga upplysningar
asdsad

Bygget
Bygger själv

Bygger delvis själv

Byggfirmans uppgifter

Anlitar firma

Företag

Adress

Postadress

Entreprenör/snickare

Telefonnummer

Mailadress

___________________________________
Datum och underskrift byggherre

Utdelningsadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Webb

828 80 Edsbyn

Långgatan 24

0271-570 00

miljo-bygg@ovanaker.se

www.ovanaker.se

Information till den registrerade
Ovanåkers kommun behöver behandla dina personuppgifter i syfte att kunna handlägga ärendet, bedriva tillsyn
och ta ut avgifter. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av rättslig förpliktelse och myndighetsutövning.
Om du inte lämnar personuppgifter kan vi inte handlägga ditt ärende.
De personuppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning,
telefonnummer och e-post.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring
allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen,
Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära
rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers
kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina
personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post,
dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Ovanåkers kommun anlitar ett personuppgiftsbiträde, EDP Vision, som har tillgång till dina personuppgifter för att
kunna utgöra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Biträdet får inte använda
personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt.

Utdelningsadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Webb

828 80 Edsbyn

Långgatan 24

0271-570 00

miljo-bygg@ovanaker.se

www.ovanaker.se

