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Intyg 
om byggnadens placering

BÅSTADS KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
0431-770 00 vx

Ankomststämpel

Postadress  Besöksadress  Webbadress   Telefon, Telefax 
Båstads kommun  Vångavägen 2  www.bastad.se   0431-770 00,  
269 80 Båstad  269 80 Båstad  bastads.kommun@bastad.se  0431-770 20

Denna blankett insänds till samhällsbyggnadsförvaltningen, tillsammans med slutintyg, när arbetet är avslutat.

Fastighetsbeteckning

Ärendet avser

Byggherre

Bygglovsdatum

Härmed intygas att ny- eller tillbyggnadens placering stämmer överensstämmer med meddelat bygglov. 

Datum Ort

Uppgiftslämnarens underskrift Namnförtydligande

De personer som lämnas på denna blankett lagras och bearbetas i Båstad kommuns datorsystem. Lämnade uppgifter används för att kunna handlägga ärendet.  
Om uppgifterna ej stämmer kan begäran om rättelse/ändring göras hos personuppgiftsansvarige som är samhällsbyggnadsnämnden.  
Kontakta: Samhällsbyggnadsförvaltningen, 269 80 BÅSTAD. Tel: 0431-770 00. 
Du har också rätt att en gång per år få utskrift på de personuppgifter som rör dig. Lagrum: Personuppgiftslagen (PUL)
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