Bygg- och miljökontoret

Grannintyg rörande byggnad/åtgärd
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas
för att säkerställa fullständigt beslutsunderlag. Vissa uppgifter kommer att göras tillgängliga för kommunens systemleverantörer
för att de ska kunna utföra drift och support. Behandlingen görs i enlighet med Plan- och bygglag (2010:900). Uppgifterna skickas
till kommunarkivet 2 år efter avslutat ärende. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen har om er, begära rättelse, samt i
vissa fall begära att de raderas.
Personuppgiftsansvarig: Bygg- och miljönämnden Upplands Väsby kommun. Om du/ni anser att vi hanterar dina personuppgifter
felaktigt så kan ni i första hand vända er till vårt Dataskyddsombud via Väsby direkt 08-590 970 00,
vasbydirekt@upplandsvasby.se, men du har även möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen.
* Obligatoriska fält

Fastighet
Fastighetsbeteckning *

Adress *

Postnummer *

Ort *

Sökande
Namn (Företag eller privatperson) *

Organisations-/personnummer

Adress *

Telefon *

Postnummer *

E-post

Ort *

Kontaktperson (om sökanden är ett företag)
Förnamn *

Efternamn *

Telefon *

E-post

Granne
Namn (Företag eller privatperson) *

Organisations-/personnummer

Adress *

Telefon *

Postnummer *

E-post

Ort *

Fastighetsbeteckning *

Kontaktperson (om grannen är ett företag)
Förnamn *

Efternamn *

Telefon *

E-post

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Anton Tamms väg 1

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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Bygg- och miljökontoret

Ärende/Åtgärd *

Jag har tagit del av situationsplan och huvudritningar daterade ......................... och jag har inget att erinra mot de åtgärder som
planeras.

Underskrift grannen
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Anton Tamms väg 1

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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