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Anmälan om eldstad/rökkanal

Strömstads kommun, miljö- och byggförvaltningen
452 80 Strömstad
mbn@stromstad.se, 0526-190 00
* = Obligatoriska uppgifter
Anmälan avser*
Ny braskamin
Braskassett/braskamin som kopplas till befintlig rökkanal/skorsten
Ny öppen spis
Annat (kakelugn, vedpanna, pelletspanna, nytt pannrum, ändrat pannrum). Ange vad ………………………………………………………………………………………..
Modell på eldstad (CE-märkning ska bifogas) *

Modell på rökkanal (CE-märkning ska bifogas)*

Beskrivning*

Datum för installation*

Fastighetsbeteckning*

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än anmälaren)*

Anmälare
Personnamn eller företagsnamn*

Person- eller organisationsnummer*

Utdelningsadress*

Postnummer*

Postort*

Telefon (även riktnummer)

Mobiltelefon

E-postadress

Kontaktperson (om sökande är ett företag)
Förnamn*

Efternamn*

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

Fakturamottagare (om annan än anmälare)
Personnamn eller företagsnamn*

Person- eller organisationsnummer*

Utdelningsadress*

Postnummer*

Postort*

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

Fakturareferens
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Obligatoriska bilagor*
Planritning
Fasadritning där skorsten är inritad
Förslag till kontrollplan
Produktbeskrivning kamin/rökkanal
CE-märkning

Kommunikation
Godkänner du kommunikation via e-post?*
Ja

Nej

Eventuella kompletterande upplysningar

Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Du hittar den på www.stromstad.se/taxor

Hantering av personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig
hittar du på vår webbsida, www.stromstad.se/personuppgifter

Förenklad delgivning
Ärendets handläggning efter miljö- och byggnämndens beslut.
I de fall beslutet ska delges eller kan överklagas använder vi oss av så kallad förenklad delgivning. Den handling som ska delges skickas från
miljö- och byggnämnden i ett vanligt brev till den adress som nämnden fått uppgift om att ni kan nås på (brev 1). Minst en dag senare skickar
miljö- och byggnämnden ett särskilt meddelande till er om att handlingen i brev 1 har skickats från oss.
Ni får alltså 2 brev från miljö- och byggnämnden, normalt med en dags mellanrum. Ni anses normalt ha fått del av handlingen när 2 veckor har
gått från den dag då brev 2 skickades. Om det i den handling som ni delges finns angivet att någon frist börjar löpa från delgivningen, räknas
alltså den tiden från det att tvåveckorstiden har gått ut.

