Bygg- och miljökontoret

Ansökan om bygglov för skylt/ljusanordning
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas
för att säkerställa att byggande i kommunen sker enligt gällande lag. Uppgifterna skickas till annan myndighet för remiss och
kännedom om fattat beslut. Vissa uppgifter kommer att göras tillgängliga för kommunens systemleverantörer för att de ska kunna
utföra drift och support. Behandlingen görs i enlighet med Plan- och bygglag (2010:900). Uppgifterna sparas i 2 år efter avslutat
ärende och skickas därefter till kommunarkivet. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen har om er och även begära
rättelse om de är felaktiga.
Personuppgiftsansvarig: Bygg- och miljönämnden Upplands Väsby kommun. Om du/ni anser att vi hanterar dina personuppgifter
felaktigt så kan ni i första hand vända er till vårt Dataskyddsombud via Väsby direkt 08-590 970 00,
vasbydirekt@upplandsvasby.se, men du har även möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen.
Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.
* Obligatoriska fält

Fastighet *
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Ansökan avser *
Bygglov

Tidsbegränat bygglov,
högst 15 år. Ange datum
(t.o.m)

Ange datum

Periodiskt tidsbegränsat
bygglov, ange datum (fr.o.mt.o.m)

Beskrivning av skylt/ljusanordning *
Lådskylt
Med belysning (fast ljus)
Utan belysning
Annan skylt
Med belysning (fast ljus)
Utan belysning

Med belysning (rörligt ljus)

Med belysning (rörligt ljus)
Bildväxlande

Neonskylt
Med belysning (fast ljus)
Utan belysning

Med belysning (rörligt ljus)

Affischtavla/pelare
Med belysning (fast ljus)
Utan belysning

Med belysning (rörligt ljus)

Om bildväxlande skylt, ange uppdateringsintervall i sekunder

Antal skyltar, skylttext, material, färg, storlek, utsprång från vägg (cm) och avstånd från mark
(cm) *

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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Sökande
Företag *

Organisationsnummer *

Adress *

Telefon *

Postnummer *

E-post

Ort *

Företagets projektnummer

Kontaktperson
Förnamn

Efternamn

Telefon

E-post

Faktureringsadress (om annan än sökandens)

Leverantör
Företag

Telefon

Bifogade handlingar
Situationsplan
Foto/fotomontage

Ritningar, fasad-,
detaljritningar m.m.
Kontrollplan

Annan handling:

Kommunikation *
Godkänner du kommunikation via e-post?
Ja
Nej

Godkänner du kommunikation via sms?
Ja
Nej

Underskrift sökande *
Underskrift

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Namnförtydligande

Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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