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1. Fastighet* (ange vilken fastighet anmälan gäller) 
Fastighetsbeteckning 

 
Fastighetsadress 

 
 

 

2. Beskrivning* (ange vad anmälan gäller) 
 

            Olovlig byggnation / åtgärd 
 

 
            Ovårdad fastighet / tomt / byggnadsverk 

 
            OVK – Obligatorisk ventilationskontroll 
 

 
            Enkelt avhjälpta hinder 
 

 
            Hiss eller annan motordriven anordning 
 

 
            Lekplats 

 
            Annat:  
 

Kortfattad beskrivning (bifoga gärna foto eller kartor på det anmälan avser): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Pågår det som anmälan avser nu?* 
 
           Ja                          Nej 
 

 
All information som kommer in till kommunen diarieförs och blir allmän handling. Det finns ingen skyldighet att uppge 
sitt namn. Du kan alltid välja att vara anonym, men då får du inte något beslut eller någon information i ärendet. Om 
du vill veta vad som händer i ärendet, behöver du fylla i ditt namn och dina kontaktuppgifter. Tänk på att avsändaren 
automatiskt står med när du e-postar och att du därför inte blir anonym om anmälan skickas in den vägen. 
 

4. Anmälarens kontaktuppgifter (valfritt) 
Namn Telefon 

 
 

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. 

 

Anmälan tillsynsärende 
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