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Personuppgiftsbehandlingar i 
samhällsbyggnadsnämnden 

I det här dokumentet kan du läsa om hur samhällsbyggnadsnämnden 
Svalövs kommun behandlar personuppgifter. 

Här beskrivs när och varför nämnden behandlar personuppgifter, hur vi 
behandlar dem, vilka personuppgifter vi behandlar och vilken laglig 
grund vi som ansvariga har för behandlingen. Vi beskriver också när vi 
gallrar (dvs. raderar) eller arkiverar uppgifterna samt vilka rättigheter du 
har.  

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt 
att vi är skyldiga att göra så enligt lag.  

Dina rättigheter 
Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsnämnden (se 
kontaktuppgifter nedan). 

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. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 
dataskyddsombud@svalov.se. Om du har klagomål på vår behandling 
av dina personuppgifter kan du skicka ett klagomål till 
Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Svalövs kommun har som utgångspunkt enligt arkivlagen, att bevara 
allmänna handlingar. Gallring av allmänna handlingar får endast ske i 
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens dokumenthanteringsplan om 
bevarande och gallring. Personuppgifter som inte ingår i en allmän 
handling sparas endast så länge det är nödvändigt med hänsyn till 
ändamålet de samlades in för. Handlingar som innehåller 
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personuppgifter och som inte ska bevaras, raderas eller rensas på 
personuppgifter. 
 
 

Kontakta oss 
Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd 
genom att kontakta Svalövs kommuns dataskyddsombud på e-post: 
dataskyddsombud@svalov.se.  

Samhällsbyggnadsnämndens personuppgiftsbehandlingar  

 

Namn på behandling  Syfte med behandlingen Personuppgifter som vi 
behandlar 

Mark- och exploateringsarbete Personuppgifter behandlas i 
samband med hantering av 
arrendeavtal, 
fastighetsförsäljning, 
nyttjanderättsavtal, 
fastighetsfrågor från 
allmänheten, dikningsföretag, 
vattenvård samt vid kontakt 
med lantmäteriet. 

 
• Namn 
• Personnummer 
• Kontaktuppgifter 

Laglig grund  Allmänt intresse  

Gallringstid/ arkivering Bevaras 

Vi har fått uppgifterna från Privatpersoner, näringsidkare, myndigheter.  

Vi delar uppgifterna med Vi delar den information vi enligt lag är skyldiga att dela med 
annan myndighet (Lantmäteriet). 

Namn på behandling  Syfte med behandlingen Personuppgifter som vi 
behandlar 

Strategisk planering  Övergripande strategisk 
planering som berör 
kommunen, Vilket innebär 
förverkliga vår översiktsplan, 
men även att svara för hur 
kommunen ställer sig till den 
översiktliga planeringen i andra 
kommuner, i regionen och 
landet i stort. Samt svara på 
externa och interna frågor 
gällande kommunens 
strategiska planering och 
remisser gällande andra aktörers 
strategiska planering. Ingår gör 
även policydokument, som 
klimatanpassningsplanen eller 
förtätningsstrategin. 

 
• Namn 
• Personnummer 
• Kontaktuppgifter 

Laglig grund  Allmänt intresse  

Gallringstid/ arkivering Bevaras  
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Vi har fått uppgifterna från Från annan myndighet, annan kommun, privatpersoner. 

Vi delar uppgifterna med Offentlig handling, kan begäras ut i enlighet med 
tryckfrihetsförordningen. 
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Namn på behandling  Syfte med behandlingen Personuppgifter som vi 
behandlar 

Trafikplanering  Personuppgifter hanteras i 
samband med medborgardialog 
och kontakt med allmänheten 
gällande trafikfrågor enligt 
trafikförordningen. 

 
• Namn 
• Kontaktuppgifter  

Laglig grund  Allmänt intresse  

Gallringstid/ arkivering Bevaras  

Vi har fått uppgifterna från Individer som tar kontakt med förvaltningen 

Vi delar uppgifterna med Andra kommuner, myndigheter, konsultbolag och privatpersoner  

Namn på behandling  Syfte med behandlingen Personuppgifter som vi 
behandlar 

Miljöstrategiskt arbete  Personuppgifter behöver 
behandlas vid samråd med i 
huvudsak dikningsföretag och 
andra kommuner kring 
vattenvård och arbete med 
förorenad mark. I vissa fall 
förekommer samråd och 
kontakt med allmänhet.  

• Namn 
• Kontaktuppgifter  

Laglig grund  Allmänt intresse (Miljöbalken)  

Gallringstid/ arkivering Bevaras  

Vi har fått uppgifterna från Andra kommuner, företag och i förekommande fall 
privatpersoner 

Vi delar uppgifterna med Andra kommuner, konsultföretag, NSVA 

Namn på behandling  Syfte med behandlingen Personuppgifter som vi 
behandlar 

Detaljplanering  Personuppgifter behöver 
behandlas för att handlägga 
ansökan om ett planbesked, vid 
framtagande av en ny eller 
ändra en gällande detaljplan 

• Namn 
• Personnummer 
• Adress 
• Fastighetsbeteckning 
• Kontaktuppgifter 

Laglig grund  Myndighetsutövning och allmänt intresse (Plan- och bygglagen). 

Gallringstid/ arkivering Bevaras  

Vi har fått uppgifterna från Från andra myndigheter, privatpersoner (vid samråd), 
konsultföretag, NSVA, andra kommuner.  

Vi delar uppgifterna med Vi delar de uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att dela med 
andra myndigheter, privatpersoner (vid samråd), konsultföretag, 
NSVA, andra kommuner. 
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Namn på behandling  Syfte med behandlingen Personuppgifter som vi 

behandlar 
Karttekniskt arbete Besvara frågor från allmänheten 

avseende fastighetsgränser, 
hantera fastighetsinformation.  

• Namn 
• Kontaktuppgifter  
• Fastighetsbeteckning 

Laglig grund  Allmänt intresse  

Gallringstid/ arkivering Gallras efter ärendets avslut  

Vi har fått uppgifterna från Från fastighetsägare, kommuner och företag.  

Vi delar uppgifterna med - 
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