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Härmed intygas att undertecknad(e) som äger fastigheten __________________________ i Varbergs 
kommun har tagit del av bifogade situationsplan samt plan- och fasadritningar för byggnationen på 
fastigheten ___________________________. 
 
Jag har ingen synpunkt om byggnationens utförande och placering och jag har på bifogade handlingar 
(situationsplan och plan- och fasadritning) skrivit ”Inga synpunkter” följt av min egen namnteckning. 

 
1. Namnteckning 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Adress Postadress 

 
 2. Namnteckning, om fastigheten har flera ägare skall samtliga underteckna yttrandet 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Adress Postadress 

 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Adress Postadress 

 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Adress Postadress 

 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Adress Postadress 

 
Information om personuppgiftshantering: 
De uppgifter du lämnar kommer att registreras och behandlas i våra system för att vi på ett säkert sätt ska kunna handlägga ditt 
ärende. För denna handläggning kan vi också komma att behöva hämta in kompletterande uppgifter från andra myndigheter 
och register såsom fastighetsregistret och folkbokföringen. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med 
dataskyddsförordningen (GDPR). Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse, utföra 
ett led i vår myndighetsutövning eller uppfylla en rättslig förpliktelse. Som registrerad har du flera rättigheter, till exempel rätt att 
få reda på vilka uppgifter vi behandlar om dig, rätt att invända och begära radering eller begränsning av dina uppgifter. Du har 
också rätt att klaga på vår hantering till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor kan 
du vända dig till byggnadsnämnden, bn@varberg.se. Det går också bra att kontakta nämndens dataskyddsombud på 
dataskyddsombud@varberg.se eller 0300-83 40 66. För mer information se varberg.se/GDPR. Inkomna uppgifter blir allmän 
handling och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna som du lämnar sparas så länge de behövs 
enligt nämndens dokumenthanteringsplan. 
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