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Du som ger fullmakt 

Förnamn och efternamn: Personnummer: 

Utdelningsadress: Postnummer och ort: 

E-post: Telefonnummer: 

Företaget/personen som du ger fullmakt till 

Företagsnamn: Organisationsnummer: 

Förnamn och efternamn: Personnummer: 

Utdelningsadress: Postnummer och ort: 

E-post: Telefonnummer: 

Vad ska fullmakten gälla för? 

Fullmakten ska gälla för följande ärenden hos bygg- och miljöavdelningen: 

 Ansökan om avloppsanläggning        

 Ansökan om strandskyddsdispens 

 Ansökan om bygglov 

 Ansökan om värmepump 

 Ansökan om vattenverksamhet 

 Annat (ange vad): __________________________________________ 

Observera att faktura för handläggning av ditt ärende kommer skickas till dig som fastighetsägare om 

inte annan fakturamottagare anges på ansökningsblanketten för ärendet. 

Fullmakt för ombud 

Du som lämnar fullmakt till ombud 
Den här blanketten är till för dig som vill att någon annan person ska vara din 

kontakt med bygg- och miljöavdelningen. 

När du skriver under den här blanketten ger du en annan person tillåtelse att 
göra saker i ditt namn, det kallas för att du ger den personen fullmakt. När du 

gjort det kommer vi att skicka brev till den personen istället för till dig och 
kontakta den personen när vi behöver information om ditt ärende.  

Du kan ta tillbaka fullmakten när du vill. Kontakta oss om du inte längre vill att 
den här personen ska vara din kontakt med bygg- och miljöavdelningen. 
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Värmdö kommun - Internt 

Hur länge ska fullmakten gälla? 

Fullmakten ska gälla 

 

 Tills vidare              Tills ärendet avgjorts             Till och med (datum) ____________________ 

 

Underskrift av dig som ger fullmakt 

Jag ger fullmaktstagaren rätt att för min räkning företräda mig i kontakter med bygg- och 

miljöavdelningen 

 

Datum: 

 

Namnteckning: 

 

 

Behandling av personuppgifter  

De personuppgifter du lämnar när du skickar in uppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i 

dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter kommer att bevaras och arkiveras. Det görs eftersom 

uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning (artikel 6, 1.e i GDPR). 

 

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. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Läs gärna mer på varmdo.se/personuppgifter 

om hur kommunen behandlar personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är bygg-, miljö-, och 

hälsoskyddsnämnden. Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter hanteras kontakta vårt 

dataskyddsombud: dataskyddsombud@varmdo.se. Vid klagomål kan du även vända dig till 

Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se 
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