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Använd gärna vår e-tjänst för att skicka in ansökan.
Eller fyll i denna blankett och mejla den till:
samhallsbyggnad@ostersund.se
Du kan även skicka in med post, du hittar adressen
längst ner på blanketten.
Glöm inte att skriva under innan du skickar in!

ANMÄLAN OM INSTALLATION ELLER
VÄSENTLIG ÄNDRING AV
ELDSTAD/RÖKRÖR
Datum:

Ansökan avser:

□ Installation av eldstad
□ Väsentlig ändring av eldstad

□ Installation av rökrör
□ Väsentlig ändring av rökrör

Fastighet och sökande:
Fastighetsbeteckning:

Fastighetsägare (Om annan än sökande)

Fastighetens adress:

Postadress:

Sökandes namn:

Organisations-/Personnummer:

Adress:

Postadress:

Telefon (även riktnummer):

Mobiltelefon:

E-post

Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål)

□ Enbostadshus
□ Affärshus
□ Förrådsbyggnad

□ Tvåbostadshus
□ Industribyggnad
□ Hotell/restaurang

□ Gruppbyggda småhus/radhus
□ Fritidshus
□ Flerbostadshus.

□ Kontorshus
□ Garagebyggnad

Antal berörda lägenheter:
Annan byggnad eller anläggning, specifiera:

Uppgifter som krävs:
Märke och modell på eldstaden och rökröret:

Typ av konstruktion som eldstaden ska placeras på (exempelvis träbalk över krypgrund, platta på mark eller i källare):

Vikt på eldstaden:

Vem/vilket företag som utför installationen:

Hur tilluften tillförs eldstaden:

Finns det några tilluftsintag på grannhus som kan störas av röken?

Hur ska vi kommunicera med dig?

□ E-post

□ Post

Underskrift
(Sökanden är ansvarig för att avgiften betalas. En avgift tas ut enligt beslutad taxa, se hemsidan för exempelavgifter.)
Sökandes underskrift:

Namnförtydligande:

Behandling av personuppgifter – se nästa sida

Postadress:
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 ÖSTERSUND

Besöksadress:
Rådhuset Kundcenter

Telefon:
063-14 30 00

e-postadress:
samhallsbyggnad@ostersund.se

Webbadress:
www.ostersund.se
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Handlingar som ska skickas med anmälan
•

•
•

Situationsplan/Karta: markera vilket hus du har tänkt att utföra åtgärden i. Du kan ta fram karta på
karta.ostersund.se
Fasadritning: med skorsten inritad och måttsatt.
Planritning: med placering av eldstaden inritad på rätt plats i huset.

Information om eldstadsärenden
•

•
•
•

Om rökröret/skorstenen ska dras utanpå fasad inom ett detaljplanelagt område krävs att du istället lämnar in en
ansökan om bygglov.
Karta/situationsplan används bara för att lokalisera var huset ligger.
På fasadritningen ska skorstenen vara inritad med tillräcklig höjd. Minst 1 meter över taktäckningen, lägst upp till nock.
Om ärendet gäller installation/väsentlig ändring av befintlig eldstad, eller om det inte finns fasadritningar sen tidigare,
räcker det med ett arkiverbart, tydligt foto som visar skorstenen.

Tänk på att du inte får börja installationen förrän du har fått ett startbesked!

Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behöver spara och behandla är fastighetsbeteckning, personnummer och
kontaktuppgifter. Syftet med behandlingen är hantera inkomna ansökningar och anmälningar.
Vi har fått dina uppgifter från din ansökan/anmälan. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning i enlighet med plan- och bygglagen. Dina uppgifter kommer att sparas.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de myndigheter som vi har skyldighet att informera enligt lag, till exempel Skatteverket och
SCB. Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och samhällsnämnden. 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 063-14 30 00. Du når vårt dataskyddsombud genom att kontakta Östersunds kommuns
kundcenter på kundcenter@ostersund.se. Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på www.ostersund.se/dataskydd

Postadress:
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 ÖSTERSUND

Besöksadress:
Rådhuset Kundcenter

Telefon:
063-14 30 00

e-postadress:
samhallsbyggnad@ostersund.se

Webbadress:
www.ostersund.se

