
 
 

 

Ansökan om förhandsbesked 
 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning samt ev. skifte 

Sökande 

Namn Organisations-/personnummer  

Adress  Postnummer  Ort  

Telefon E-post 

Fakturamottagare (om annan än sökande) 

Namn Organisations-/personnummer  

Adress  Postnummer  Ort  

Uppgifter om planerad ny byggnad 
       Enbostadshus, ange antal: 
  

 Tänkt tomtstorlek, ca m2 
 

       Annan bygglovspliktig åtgärd, ange: 
 

  Ny byggnad ska anslutas till: 

       Vatten        Avlopp 

Ange system för vatten och avlopp, t. ex. vilken typ av enskild anläggning: 
 

Obligatoriska ansökningshandlingar: 
 

• Översiktlig karta 
• Situationsplan med tänkt placering av ny byggnad + infart 

 
Besök gärna www.umea.se/forhandsbesked för mer information.  
 

 

Så behandlar vi dina personuppgifter 
Byggnadsnämnden i Umeå kommun är personuppgiftsansvarig. Syftet med behandlingen är att handlägga din ansökan och fakturera i samband med hand-
läggning och/eller beslut. Laglig grund för behandlingen är att den sker som ett led i personuppgiftsansvariges myndighetsutövning i enlighet med Plan- och 
bygglagen (2010:900). Dina uppgifter kommer att sparas i vårt verksamhets- och diariesystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.  
 
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra nämnder, verksamheter och bolag inom Umeå kommun samt med de personupp-
giftsbiträden vi använder. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. Däremot kommer vi aldrig 
att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES. 
 
Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling, kontakta Detaljplanering via detaljplanering@umea.se   
 
Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Beroende på den lagliga grunden för 
behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering. För att göra något av detta kan du kontakta kom-
munens dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@umea.se eller via brev, Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå.  Du kan läsa mer om dina 
rättigheter och mer om vad rätten att invända mot behandlingen innebär på www.umea.se/gdpr  
 
Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. 
 
 
 

Umeå kommun 
Växel 090-16 10 00 
Besöksadress Skolgatan 31 A 
Postadress 901 84 Umeå  
Webbplats www.umea.se/kommun 

Detaljplanering 
Telefon         090-16 64 90 
Besöksadress Skolgatan 31 A, Stadshuset (receptionen) 
Mejladress detaljplanering@umea.se 
Webbplats www.umea.se/detaljplanering 
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