
Bemærk: De oplysninger, du giver kommunen, bliver behandlet elektronisk. Du kan få oplyst, hvilke oplysninger der behandles om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet. 
For nogle sagsområder kan det være nødvendigt at dele oplysninger med andre offentlige myndigheder eller private virksomheder. Vi deler kun oplysningerne inden for 
lovgivningens bestemmelser.  
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Opdateret juli 2018 

ERKLÆRING OM TEKNISKE FORHOLD 

Denne erklæring vedrører 

Byggeriets Adresse 
Matrikelnr. 
Kort Beskrivelse af projekt 

Sæt kryds ved de tekniske kapitler byggeriet er omfattet af 

Kapitel 2: Adgangsforhold 
Kapitel 3: Affaldssystemer 
Kapitel 4: Afløb 
Kapitel 5: Brand 
Kapitel 6: Brugerbetjente Anlæg 
Kapitel 7: Byggepladsen og udførelse af Byggearbejder 
Kapitel 9: Bygningers indretning 
Kapitel 10: Elevatorer 
Kapitel 11: Energiforbrug 
Kapitel 12: Energiforsyningsanlæg 
Kapitel 13: Forureninger 
Kapitel 14: Fugt 
Kapitel 15: Konstruktioner 
Kapitel 16: Legepladser mv. 
Kapitel 17: Lydforhold 
Kapitel 18: Lys og udsyn 
Kapitel 19: Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg 
Kapitel 21: Vand 
Kapitel 22: Ventilation 

Ansøger Navn: 
Adresse: 
Postnr./by: 
Tlf. CVR.: 

 Dato Underskrift 



Når du indsender ansøgningen, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en 

række detaljer i vores behandling af data og oplyse dig om dine rettigheder ifm. ansøgningen. Vi 

behandler personoplysningerne om dig i kategorien ”identifikationsoplysninger”, så som navn, 

adresse og email-oplysninger og derudover naturligvis dine ansøgningsoplysninger. Det gør vi for 

at kunne give dig det bedst mulige sagsbehandlingsforløb.  

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Byggeloven. 

Når du indsender ansøgningen, giver du samtykke til, at Aarhus Kommune kan behandle sagen 

og i den forbindelse gøre brug af de identifikationsoplysninger, du anfører.  

Det samtykke, du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage, og du kan 

annullere din ansøgning, dog uden at ændre på lovligheden af den behandling, der allerede måtte 

være foretaget.  

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, som kan kontaktes på 89 40 22 13. Har 

du spørgsmål ifm. Aarhus Kommunes behandling af dine oplysninger, kan du også kontakte 

Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.  

De oplysninger, vi behandler om dig, bliver journaliseret og gemt i hht. arkivloven med 

dertilhørende bekendtgørelser.  

Endelig skal du vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af 

personoplysningerne. 
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