Anmälan
Eldstad, panna, skorsten

(* = Obligatoriska fält) För ifyllnadshjälp - se anvisningar i separat dokument
Fastighet och sökande/Byggherre
Fastighetsbeteckning *
Fastighetens adress *
Sökanden: Förnamn och efternamn och/eller företag
Utdelningsadress (gata, box etc.)
Postnummer och postort

*

Person- eller organisationsnummer *

*

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) *

*

Mobilnummer

E-postadress (ange e-postadress som används och läses regelbundet)

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Fakturamottagare (om annan än sökande)
Förnamn och efternamn och/eller företag

Person- eller organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Projekt- eller referensnummer

Postnummer och postort

Telefon

Kontaktperson (om annan än sökande)
Förnamn och efternamn och/eller företag
Utdelningsadress (gata, box etc.)

Telefon

Postnummer och postort

E-postadress (ange e-postadress som används och läses regelbundet)

Anmälan avser (kryssa för ett eller flera alternativ)
Modell/Fabrikat/ Miljömärkning/Typgodkännande/Effekt

□ Installation av braskamin

□ Installation av värmepanna

□ Installation av braskassett

□ Installation av kökspanna/spis

□ Installation av rökrör/skorsten

☐ Annat ...............................................

Bilagor (se anvisningar i separat dokument för vilka bilagor som ska bifogas)
□ Planlösning med kamin inritad (bifogas alltid)

□ Fasadritningar/Foto (bifogas vid ny skorsten)

☐ Annan handling ....................................................................................................................................................................

Namnunderskrift (Samtliga personuppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Datum och namnunderskrift *
Namnförtydligande *

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TEL VÄXEL

E-POST

HEMSIDA

Vara kommun

St Torget 8

0512-310 00

miljo.bygg@vara.se

www.vara.se

534 81 VARA

VARA

VARA KOMMUN
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Information
 Byggnation/installation får inte påbörjas förrän du får ett startbesked.
 Inkomna handlingar såsom anmälan, ritningar mm är allmänna handlingar.
 Handläggningstiden för en komplett anmälan är vanligtvis högst 10 veckor.
 Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet. Avgiften är fastställd av
kommunfullmäktige.
 Blankett (ifylld/signerad) inkl. handlingar skickas till Miljö- och byggnadsnämnden, adress se nedan.
Behandling av personuppgifter
Vara kommun behandlar dina personuppgifter för att ärendet ska kunna handläggas, för
administration och för statistik. Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för
behandlingen. Du kan kontakta nämnden för att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna.
Du kan även dra tillbaka din ansökan och begära radering av uppgifterna, i de fall då inte dessa
måste bevaras enligt annan lagstiftning, så som arkivlagen. Uppgifter som inte omfattas av
sekretessbestämmelserna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.
Du kan läsa mer om kommunens personuppgiftsbehandling på www.vara.se/personuppgifter

