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Ankomststämpel:

om installation av eldstad och rökkanal
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040-641 10 00
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datum

blankett justerats 2019-11-12

För installation och väsentliga ändringar av eldstäder och rökkanaler krävs enligt 6 kap.
5 § Plan- och byggförordningen att anmälan görs till miljö- och byggnadsnämnden.

Åtgärder får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden gett ett startbesked. 10 kap 3 § plan- och bygglag (2010:900)
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökande):

Byggherre/Fastighetsägare
Namn
Person-/organisationsnummer
Adress
Postnummer

Ort

E-postadress
Telefon bostad

Telefon arbetet

Mobiltelefon

Installation avser:
1. eldstad – typ och certifikat nr (om sådant finns) eller liknande

2. rökkanal – typ och certifikat nr (om sådant finns) eller liknande

Bilagor/ritningar som ska bifogas:
–

planlösning med placering av eldstad

–

fasadritning med skorstensutformning

–

förslag på kontrollplan

________________________________________________
Byggherrens underskrift
Miljö- och byggnadsnämndens anteckningar

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet enligt av kommunfullmäktige antagen taxa.
I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina
uppgifter. Den informationen hittar du på baksidan av denna blankett.
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Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten/ i etjänsten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag
eller andra författningar.
Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
myndighetsutövning, och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som
finns i dokumenthanteringsplanen.
De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat
personuppgifterna på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga
att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. 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 miljo-byggnadsnamnd@lomma.se
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud.miljo-ochbyggnadsnamnden@lomma.se. Om du
har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

