
 ANMÄLAN ELDSTAD 
Miljö- och byggförvaltningen 

Anmälan avser installation eller väsentlig ändring av 

  Eldstad   
Ange typ (t.ex insats, braskamin, vedspis) 

 Rökkanal 
Ange typ (t.ex åtgärder i skorsten) 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

Adress 

Sökande 
Förnamn Efternamn 

Utdelningsadress (om annan än fastighetens adress) 

Postnummer Postort Person-/organisationsnummer 

Telefon/mobil E-post 

Typ av byggnad

 Enbostadshus 
 Enbostadshus i grupp
 Tvåbostadshus

 Annan byggnad: 

 Fritidshus 
 Flerbostadshus
 Specialbostadshus 

(t.ex äldreboende) 

Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden
T.ex installation till redan befintlig skorsten eller murstock



Installationen / byggnadsarbetet påbörjas 
Datum: Planerad byggtid: 

Bifogade handlingar 

 Planritningar 
 Fasadritningar 
 Sektionsritningar 
 Situationsplan 
 Annat (t.ex produktblad eldstad): 

Information 
• PBL 9 kap 22 § Om anmälan är ofullständig kan byggnadsnämnden förelägga om att få in de saknade

uppgifterna. Utan alla nödvändiga uppgifter måste anmälan avvisas eller så får ärendet avgöras i befintligt
skick.

• Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Kommunikation 
Godkänner du kommunikation via e-post: 

  Ja                Nej 

Underskrift 
Datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Adresseras till: Miljö- och bygg Postadress: Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef Besöksadress: Färjbacksvägen 5 
Telefon: 0241- 151 00 (vxl) E-post: miljo.byggnads@gagnef.se Webb: www.gagnef.se – Bygga och Bo 

Information enligt dataskyddsförordningen
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, uppgifter om fastighetsägande och 
kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ärenden och utföra tillsyn. Uppgifter som 
finns i allmänna handlingar sparas enligt arkivlagen.  
Behandling av personuppgifterna sker i våra verksamhetssystem. Verksamhetssystemen uppdateras kontinuerligt 
med information från Lantmäteriet samt folkbokföringsregistret. För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi 
ibland inhämta personuppgifter även från andra myndigheter. Det kan exempelvis vara landets olika länsstyrelser, 
Jordbruksverket, Naturvårdsverket med flera.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med systemleverantören, med vilken vi har ett personbiträdesavtal. Vi 
kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att få en sammanställning över vilka av dina 
personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och skickas till registrator@gagnef.se . Du har också 
rätt att få felaktiga uppgifter rättade.  Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att 
klaga hos Datainspektionen. 
Läs mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen på vår webb www.gagnef.se/personuppgifter

http://www.gagnef.se/
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