Avregistrera eldstäder och förbränningsanordning, ansökan
Fastighetsägaren
För och efternamn

Personnummer

Postadress

Postnummer/ Ort

Telefonnummer

e-post

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Eldstäder/ Förbränningsanordningar
Objekt
Fabrikat och typ

Bränsle

Objekt

Fabrikat och typ

Bränsle

Objekt

Fabrikat och typ

Bränsle

Villkor
När räddningstjänsten mottagit och registrerat din
ansökan om avregistrering, så innebär det att
rengöring/sotning samt brandskyddskontroll, inte
längre kommer att aviseras eller utföras på ovan
redovisade eldstäder/ förbränningsanordningar.
Eldstäder/ förbränningsanordningar enligt ovan
får inte längre användas (nyttjandeförbud).
Föreligger behov av att åter ta eldstäderna i bruk,
ska detta anmälas till, se nedan.
En brandskyddskontroll enl. 3 kap. Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor, eller sådan
besiktning som kan vara aktuell utifrån 6 kap. 5§,
4 stycket kan behövas att utföras innan eldstaden
får tas i bruk.

Ansökan sänds till
Orust kommun
Räddningstjänsten
473 80 Henån
Fastighetsägare/ fastighetsägares underskrift
Ort och datum
Underskrift
-------------------------------------------------------Namnförtydligan
Underskrift
-------------------------------------------------------Namnförtydligan

Postadress
Orust kommun
Räddningstjänsten
473 80 Henån

Besöksadress
Industrivägen 14
472 31 Svanesund

Telefon
0304-33 44 60

e-post:
raddningstjansten@orust.se

Behandling av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen
Miljö- och byggnadsnämnden behandlar de personuppgifter som du skrivit i din
ansökan/anmälan när vi handlägger ditt ärende. Personuppgifterna kommer inte användas för
något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
myndighetsutövning.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag eller om vi behöver det för vår myndighetsutövning.
Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och bevaras eller gallras sedan i enlighet
med vår dokumenthanteringsplan. Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen, Offentlighetsoch sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig,
ett så kallat registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa
behandlingen eller radera dina personuppgifter, om det inte strider mot ovanstående lagstiftning.
I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Orust
kommun, Miljö och byggnadsnämnden, 473 80 Henån, telefon 0304-33 40 00, e-post:
kommun@orust.se.
Du når vårt dataskyddsombud på e-post: dataskyddsombud@orust.se.
Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till
Datainspektionen som är vår tillsynsmyndighet.

Postadress
Orust kommun
Räddningstjänsten
473 80 Henån

Besöksadress
Industrivägen 14
472 31 Svanesund

Telefon
0304-33 44 60

e-post:
raddningstjansten@orust.se

