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1 
BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 
 
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON  E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 
 
Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-81000  kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved   gislaved.se  

 

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 2. 
Fastigheten Fastighetsbeteckning 

 
Ärende: ange ärendenummer/dnr 
 

 
Fastighetsägare 
 
 
Besiktning avser 

 Hela byggnaden 

 Del av byggnad 
Besiktningsförrättare 
 
 

Telefon 

Adress 
 

E-post 

Inspektion 
(avseende 
virkesförstörande 
insekter och hussvamp 
etc.) 

Namn på inspektör 
 

Datum 
 
 
 

Resultat 
 

Åtgärd 
 
 

Intyg/bilaga 
 
 

Inventering Ämne/ Material Förekommer  Placering i 
byggnad 

Mängd i kg Omhändertagande 
Transportör/Mottagare 

Asbest  Ja 
 

 Nej 
 

 
 

 
 

 
 

Lysrör (Hg) 
 

 Ja 
 

 Nej 
 

 
 

 
 

 
 

Relä/brytare, 
kvicksilver (Hg) 
 

 Ja  Nej 
 

 
 

 
 

 
 

Nivåvakter, 
kvicksilver (hg) 
 

 Ja  Nej 
 

 
 

 
 

 
 

Termometrar, 
kvicksilver (hg) 

 Ja  Nej 
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Inventering Ämne/ Material Förekommer  Placering i 
byggnad 

Mängd i kg Omhändertagande 
Transportör/Mottagare 

Övrigt (Hg)  Ja  Nej    

Blydiktade 
avloppsrör (Pb) 

 Ja 
 

 Nej 
 

   

Kablar bly (Pb)  Ja 
 

 Nej 
 

   

Övrigt (Pb)  Ja  Nej 
 

   

Fogmassor PCB  Ja  Nej 
 

   

Tätningsmassa 
PCB (isolerrutor) 

 Ja  Nej 
 

   

Kondensator PCB  Ja  Nej    

Akrydurgolv PCB  Ja 
 

 Nej 
 

   

Övrigt PCB  Ja 
 

 Nej 
 

   

Kylskåp, frysar 
(CFC) 

 Ja  Nej 
 

   

Byggnadsisolering 
(CFC) 

 Ja  Nej 
 

   

Övrigt (CFC)  Ja  Nej 
 

   

Kvarlämnade 
kemikalier 
 
 
 
 
 

 Ja  Nej    

Övrigt 
 
 
 
 
 
 

 Ja 
 

 Nej 
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Analyser Laboratorieanalyser har utförts avseende 
 

 
Resultat 
 
 
Analysintyg/bilaga 
 
 
 
 

Underskrift  Signatur besiktningsförrättare 
 
 

Datum  
 
 
 
 

Namnförtydligande besiktningsförrättare 
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BILAGA 1 
Anvisningar 
Inventering avseende hälso- och miljöfarliga material ska utföras inför alla rivningsarbeten. Syftet är bland 
annat att i rivningsplan kunna ange om hälso- och miljöfarliga material förekommer så att de vid rivning 
hanteras och omhändertas på rätt sätt. Inventeringar bör omfatta hela byggnaden oavsett rivningsarbetets 
omfattning. 
Förtryckta ämnen och material är exempel på vanligt förekommande ämnen i byggnader. En inventering ska 
dock alltid omfatta alla hälso- och miljöfarliga material i byggnaden. Kontakta kommunen för att ta reda på 
om särskilda föreskrifter gäller på respektive orten.  
Förekomst av hälso- och miljöfarliga material ska anges i rivningsplanen. Besiktningsprotokoll ska bifogas.  
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BILAGA 2 
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 rivningslov.  
 
De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar till 
oss i samband med inventeringen och eventuella yttranden från sakkunniga, grannar och andra förvaltningar 
inom Gislaveds kommun som kommer in till Gislaveds kommun. 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 inventering av hälso- och miljöfarliga ämnen i samband med rivning. De inlämnade 
personuppgifterna bevaras.  
 
De personuppgifter Gislaveds kommun behandlar om dig delas eventuellt med grannar, sakkunniga i ärendet 
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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