
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Storgatan 12
291 80 Kristianstad
E-post: kommun@kristianstad.se

ANMÄLAN OM 
KONTROLLANSVARIG 

Datum 

Fastighet och byggherre 

 Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än byggherren) 

Fastighetens adress Telefonnr (även riktnr) till byggherren Mobilnummer till byggherren

Byggherrens namn E-postadress

Postadress (utdelningsadress, postnummer, postort) Organisationsnr/Personnr 

Kontrollansvarig (samordningsansvarig) 
Namn Telefonnummer (även riktnr) Mobilnummer 

Postadress (utdelningsadress, postnummer, postort) E-postadress

Behörighetsklass 

Normal art (N) Komplicerad art (K) Certifieringsorgan 

Gäller t.o.m. 

Övrig kontrollansvarig 
Namn Telefonnummer (även riktnr) Mobilnummer 

Postadress (utdelningsadress, postnummer, postort) E-postadress

1. Ansvarsområde

Certifierad 

Övriga upplysningar 

Underskrifter (båda underskrifterna krävs) 
Härmed intygas även att kontrollansvarig har en självständig ställning i förhållande till den som utför en åtgärd som skall 
kontrolleras (PBL 10:9). T.ex. ej är släkt med, eller anställd av samma företag som utför arbetet. 

Byggherrens underskrift Kontrollansvarigs underskrift, ansvarsområde 1 

Samordnande kontrollansvarigs underskrift Kontrollansvarigs underskrift, ansvarsområde 2 
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Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen 

Byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna 
kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka 
personuppgifter som behandlas om dig. Byggnadsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter.
Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade, begränsade eller överförda.
Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter 
Kontakt till kommunens dataskyddsombud dso.kristianstad@jpinfonet.se
Du kan kontakta Datainspektionen om du har klagomål på hur dina personuppgifter behandlas.
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