
ANMÄLAN KONTROLLANSVARIG 

Postadress 
Södertälje kommun 
151 89 Södertälje 

Besöksadress 
Nyköpingsvägen 26 

Telefon: 08-523 010 00 
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Orgnr. 212 000-0159 

Personuppgifterna i anmälan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom 
samhällsbyggnadskontoret. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering 
av personuppgifter, se www.sodertalje.se/gdpr. 

Fastighet och sökande Obligatoriska fält *

Fastighetsbeteckning:  *  Fastighetens adress:  * 

Fastighetsägare, förnamn (om annan än byggherren): Efternamn: 

Sökande/Byggherre, förnamn:  * Efternamn:  * Person-/organisationsnummer:   * 

Gatuadress:  * Postnummer:  * Postort:  * 

E-post:  Godkänner kommunikation via e-post Telefon:  * 

Uppgifter om kontrollansvarig 

Förnamn:  * Efternamn:  * Personnummer:  * 

Ev. företag: 

Gatuadress:  * Postnummer:  * Postort:  * 

E-post:  Godkänner kommunikation via e-post Telefon:  * 

Behörighetsklass vid riksbehörighet:  * 
 Normal art  Komplicerad art 

Gäller t o m:  * Certifieringsorgan:  * 

 Har en självständig ställning enligt 10 kap 9 § PBL  Samordningsansvar enligt 10 kap 9 § PBL 

Ansvarsområden: 
 Byggnadsarbete i allmänhet 

Annat ansvarsområde, ange vad: 

Övriga kontrollansvariga i projektet (separata anmälan, vid flera- en anmälan/kontrollansvarig)

Förnamn: Efternamn: Personnummer: 

Gatuadress: Postnummer: Postort: 

Telefon: 

 Certifierad datum:  Samordningsansvarig  För 

http://www.sodertalje.se/
http://www.sodertalje.se/gdpr


ANMÄLAN KONTROLLANSVARIG 

Postadress 
Södertälje kommun 
151 89 Södertälje 

Besöksadress 
Nyköpingsvägen 26 

Telefon: 08-523 010 00 
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Orgnr. 212 000-0159 

Övriga upplysningar 

Underskrift sökande 

Ort: Datum: 

Namnteckning Namnförtydligande: 

Underskrift kontrollansvarig (vid ansökan om godkännande för visst arbete)

Ort: Datum: 

Namnteckning Namnförtydligande: 

Blanketten skickas till: 
Södertälje kommun 
Bygglov 
151 89 Södertälje 

Eller via e-post till: bygglov@sodertalje.se 

Telefonnummer: 
08-523 010 00  

Mer information finns på 
www.sodertalje.se 

http://www.sodertalje.se/
mailto:bygglov@sodertalje.se
https://www.sodertalje.se/
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