
Byggnadsnämnden

Fakturamottagare om annan än beställaren

Beställare 

Beställning

Beställarens underskrift 

En lägeskontroll innebär att du kontrollerar att byggnaden kommer att hamna på rätt ställe enligt bygglovet. 
Kontrollen gör du när formen för grunden är byggd, men innan gjutningen.

  Ny huvudbyggnad      Tillbyggnad

  Ny komplementbyggnad (garage, attefallshus)   Annat, ange vad

  Övriga uppgifter bifogas på ett separat dokument  

Åtgärd som lägeskontrollen avser

  Internfaktura      Projekt/investering

Ekerö Kommun, Bygglovsenheten
Box 205
178 23 Ekerö

1/(2)

Beställning av lägeskontroll

Namn Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)/org.nr./referens

Adress E-post

Postnummer och ort Telefonnummer

Namn Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)/org.nr./referens

Adress Postnummer och ort

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Datum för bygglov/startbesked Diarienummer för bygglov/anmälan  

Beställarens underskrift Datum

Namnförtydligande

EKERÖ KOMMUN  I  Box 205  I  178 23 Ekerö  I  telefon 08-124 571 00  I  e-post: info@ekero.se  I  www.ekero.se



Byggnadsnämnden
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Information enligt GDPR (EU 2016/679) 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom personnummer, organisationsnummer, namn samt adress 

i vårt ärendehanteringssystem. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din ansökan på ett rättssäkert 

sätt och för att identifiera att det är du som är den sökande.

Vi har fått dina uppgifter från den ansökan som du lämnat in till oss. Uppgifterna krävs då myndighetsbeslutet ska delges till 

rätt person. Saknas personuppgifter kan vi inte handlägga ditt ärende och delge beslut. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning 

vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. 

Dina uppgifter kommer att sparas.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med myndigheter inom kommunen och utanför kommunen 

där det krävs ett beslut eller yttrande för att få all information i ärendet för slutligt beslut. Vi kan även komma att lämna ut 

dina personuppgifter till myndigheter eller enskilda om det krävs enligt lag eller annan författning, eller om det är nödvändigt 

för ärendets handläggning. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgifterna 

kan komma att användas för statistik.

Uppgifter som lämnas vid ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad har ett särskilt skydd enligt 7 kap 

4§ sekretesslagen.  Skyddet innebär att rätten för andra att få del av uppgifterna är strakt begränsade. 

Personuppgiftsansvarig är Byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill veta vilka personuppgifter 

vi behandlar eller för att få dina uppgifter rättade. 

Mer information om dina rättigheter hittar du på Ekerö kommuns hemsida www.ekero.se
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