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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den. 
Blanketten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred. 
Vid frågor ring 0495-24 14 00 eller skicka e-post till miljo.bygg@hultsfred.se.  
Fastighet och sökande 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Fastighetens adress Ärendet gäller eller eventuellt diarienummer 

Sökandes namn Organisationsnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefon E-post

Uppgifter om certifierad kontrollansvarig 
Namn Personnummer eller organisationsnummer 

Adress Postnummer och ort 

E-post Telefon 

Behörighetsklass vid riksbehörighet Gäller till och med Certifieringsorgan 
 Normal art  Komplicerad art 

 Har en självständig ställning enligt 10 kap 9§ PBL  Samordningsansvar enligt 10 kap 9§ PBL 
Ansvarsområden 

 Byggnadsarbete i allmänhet  Annat ansvarsområde, ange vad: 

Övriga kontrollansvariga i projektet (separata ansökningar) 
Namn E-post

Postadress (adress, postnummer och ort) Telefon 

Behörighetsklass vid riksbehörighet Ansvarsområde Personnummer 
 Normal art  Komplicerad art 

Namn E-post

Postadress (adress, postnummer och ort) Telefon 

Behörighetsklass vid riksbehörighet Ansvarsområde Personnummer 
 Normal art  Komplicerad art 

Övriga upplysningar 

Underskrift
Datum Namnteckning (byggherre) Namnförtydligande 

Datum Namnteckning (kontrollansvarig) Namnförtydligande 

Information 
Anmälan om kontrollansvarig ska bifogas till blanketten ”Ansökan om lov och anmälan”. 
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Information om behandling av personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Box 500 
577 26 Hultsfred 
miljo.bygg@hultsfred.se  
0495-24 14 00 

Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga din 
anmälan om kontrollansvarig och din ansökan om lov eller anmälan.  

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myn-
dighetsutövning.  

Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation. 
Uppgifterna kommer att bevaras.  

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med 
miljö- och byggnadsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventu-
ella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke. 

Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du 
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är 
nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektion-
en/Integritetsskyddsmyndigheten. 
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