
Fastighetsbeteckning* 

Efternamn* 

Förnamn* 

E-postadress

Telefon (även riktnummer) 

Modell på eldstad (typgodkännande och produktcertifikat ska bifogas) * Modell på rökkanal (typgodkännande ska bifogas)* 

Älvkarleby kommun Box 4, 814 21 Skutskär 

026-830 00   bygg.miljo@alvkarleby.se

Anmälan om eldstad/rökkanal 

* = Obligatorisk uppgift

Sid 1 (2) 

Fastighet 

Anmälare 
Företagsnamn eller personnamn* Postnummer* 

Postort* 

E-postadress

Organisations- eller personnummer* 

Telefon (även riktnummer)* 

Utdelningsadress* 

Faktureringsadress (om annan än ovan)* 

Kontaktperson (om anmälaren är ett företag) 

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 ……………………………………………………………………………………….. 

Bilagor 
Obligatoriska bilagor: produktcertifikat, planlösning, fasadritning med tänkt skorsten, typgodkännande, kontrollplan, ce-märkning eller liknande 

Valfria bilagor: eventuella kompletterande upplysningar. 

Avgift 
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Godkänner du/ni kommunikation och delgivning av beslut via e-post*
*Observera att e-post kan hamna i skräppost

Ja 

Nej 

Underskrift 

Godkänner du/ni kommunikation via sms* 

Nej 

Namnförtydligande* Datum och anmälarens underskrift* 

Datum för installation* 

Beskrivning* 

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än anmälaren)* 

 

 

Ja 



Hantering av personuppgifter: 

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Samhällsbyggnadsnämnden, samhallsbyggnad@alvkarleby.se 
026-830 00 (växel).
Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningen artikel 6.1 
e (allmänt intresse/myndighetsutövning) och 6.1 c (fullgöra en rättslig förpliktelse).
Uppgifterna kommer att lagras i vårt ärendehanteringsprogram och sparas tills vidare.
Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud dataskyddsombud@alvkarleby.se
Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av 
dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av 
personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. 
Samhällsbyggnadsnämden kan lämna ut personuppgifter och andra uppgifter i olika situationer. Exempel på när 
personuppgifter kan komma att lämnas ut:
• För att kommunicera uppgifterna med en part i ärendet.
• För att ge part rätt till insyn i ärendet.
• För att lämna ut uppgifterna med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling.
• För att lämna information till annan myndighet.
• För att lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.
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