Miljö- och byggnadskontoret

Skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik
E-post: mbn@vastervik.se

Anmälan om fullmakt
Anmälan avser ärende
☐ Är bilagd med inlämnad ansökan/anmälan
☐ Avses att tillhöra aktivt ärende med diarienummer: BYGG-:
Fastighetsbeteckning
Ansökt/Anmäld åtgärd
Fullmaktsgivare
☐ Företag
☐ Privatperson
Företagsnamn/För- och efternamn
Organisations-/personnummer
Adress
Postnummer och ort
Telefonnummer
E-post
Fullmaktstagare
Privatperson, för- och efternamn
Personnummer
Postadress
Postnummer och postort
Telefon/mobiltelefon
E-post
Behörighetsinskränkningar

Miljö- och byggnadskontoret
Underskrift

Undertecknad ger härmed fullmakt för fullmaktstagaren att företräda mig i
ovanstående ärende (sidan 1) med de eventuella inskränkningar som framgår ovan.
Namnteckning fullmaktsgivare …………………………………………….……………...
Namnförtydligande fullmaktsgivare

Namnteckning fullmaktstagare …………………………………………….……………...
Namnförtydligande fullmaktstagare
Datum
Fullmakt
Denna blankett använder du för att ge någon, fysisk person, fullmakt att företräda dig i aktuellt ärende hos
Miljö- och Byggnadsnämnden i Västerviks kommun. Ifylld blankett ska biläggas din ansökan/anmälan. Ärendets
diarienummer hittar du på ärendebekräftelsen du fått från Miljö- och Byggnadskontoret, du kan även kontakta
miljö- och byggnadskontorets byggadministration för besked. Fullmakten innebär att du som Fullmaktsgivare
ger fullmakt till Fullmaktstagaren att agera ombud samt kommunicera med myndigheten i ditt ställe. I delen
Behörighetsinskränkningar uttalar du i vilka delar fullmaktstagaren inte äger rätt att företräda dig.
Vem ska underteckna?
Du som privatperson undertecknar själv. För juridisk person är det behörig firmatecknare som ska skriva under.
För aktie-, handels-, eller kommanditbolag och ekonomisk förening kontrollerar Miljö- och byggnadskontoret
uppgifter om behörig firmatecknare hos Bolagsverket. Om du undertecknar för juridisk person så ska du uppge
företagets eller organisationens uppgifter.
Giltighetstid
Fullmaktens giltighetstid är begränsad till fem (5) år. Femårsperioden börjar löpa det datum då du som
fullmaktsgivare undertecknar fullmakten. Både fullmaktsgivare och fullmaktstagare har rätt att
återkalla/frånsäga sig fullmakten i förtid.
Information om hur Västerviks kommun hanterar personuppgifter
När du fyller i den här blanketten kommer miljö- och byggnadskontoret att behandla personuppgifter om dig. Syftet med behandlingen är
att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter mot dig. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med
dataskyddsförordningen.
Läs mer om hur Västerviks kommun hanterar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter eller ring till kommunens
växel på 0490-25 40 00.

