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 KONTROLLPLAN 

Anvisningar 
Kontrollplan för enkla ärenden ska skickas in till bygg- och miljöförvaltningen i samband med ansökan om 
bygglov eller i samband med anmälan vid ärenden som tillbyggnad av en- och tvåbostadshus under 15 m2, 
kolonistuga under 40 m2, ny- och tillbyggnad av komplementbyggnad, garage, carport, förråd under 50 m2, 
sopsorteringshus, nätstation, inglasad altan, växthus, altantak, burspråk, takkupa etc.  
 
När åtgärden är färdigställd och utförd enligt kontrollplanen ska ”begäran om slutbesked” skickas in till bygg- 
och miljöförvaltningen. 

Information om 
personuppgifts-
behandling 

Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de 
personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett 
och eventuella bifogade handlingar, se bilaga 1. 

Fastigheten Fastighetsbeteckning 
 
 

Ärende: ange ärendenummer. 
 

Byggherre 
 
 
Jag intygar att åtgärden uppfyller kraven i plan- och bygglagen med tillhörande 
förordningar och föreskrifter samt att åtgärden utförs enligt redovisade handlingar.  

Kontroll  Kontrollpunkter Kontrollen avser 

Byggnadens utförande 
 
 

Utförandet stämmer med bygglovet 

Grund- och stomutfördande 
 
 

Dimensionering av grund, vägg och tak 

Brandskydd 
 
 

Utförande av brandskyddsåtgärder – ytskikt, 
isolering och fönstertyp 

Övrigt 
 

 

Kommentar  
 
 
 
 
  

Underskrift Signatur 
 
 

Datum  
 
 
 
 

Namnförtydligande 
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 BEGÄRAN OM SLUTBESKED 

 
Anvisningar 
Begäran om slutbesked skickas in till bygg- och miljöförvaltningen när åtgärden är färdigställd och utförd enligt 
kontrollplanen. Då skickas kontrollplanen tillbaka till er tillsammans med beslutet. 

 
Handlingar som ska bifogas: 

 

 Kontrollplan 

 Eventuella sakkunnighetsintyg 
 
 
 
 
 
 

Information om 
personuppgifts-
behandling 

Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de 
personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett 
och eventuella bifogade handlingar, se bilaga 1. 

Fastigheten Fastighetsbeteckning: 
 
 
 

Ärende: 
  

Byggherre: 
 
 
 

Kontrollplan 
inlämnad 

Kontrollplan inlämnad: ange datum. 
 
 
 
 

Kommentar  

Underskrift Signatur 
 
 
 

Datum 
 

Namnförtydligande 
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BILAGA 1 
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 
 
Gislaveds kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, personnummer, 
telefonnummer, e-postadress och postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga ditt 
ärende om bygglov.  
 
De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar till 
oss i samband med din kontrollplan. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs för anmälan kan Gislaveds 
kommun inte pröva ditt ärende eller så prövas ärendet i befintligt skick vilket ökar risken för att Gislaveds 
kommun avvisar ärendet. 
 
Gislaveds kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – Gislaveds kommun måste 
få in en kontrollplan för att lämna slutbesked i ärendet. De inlämnade personuppgifterna bevaras. Om 
åtgärden/bygglovet inte påbörjats två år efter anmälan gallras uppgifterna. 
 
De personuppgifter Gislaveds kommun behandlar om dig delas eventuellt med grannar, sakkunniga i ärendet, 
servitutsinnehavare och andra förvaltningar inom Gislaveds kommun samt med de personuppgiftsbiträden vi 
använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Gislaveds kommun kan 
även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 
 
Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. Du har rätt att kontakta oss om du 
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att 
vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast 
genom att besöka oss på bygg- och miljöförvaltningen i kommunhuset, Stortorget 1, Gislaved. Du måste kunna 
styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade, överförda eller begränsade 
samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
 
Du når Gislaveds kommuns dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@gislaved.se  
 
Om du har klagomål på Gislaveds kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål 
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
 

mailto:dataskyddsombud@gislaved.se
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
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