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Fastighet 

Fastighetsbeteckning* 

Telefon (även riktnummer)* 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

E-postadress 

Anmälare 

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 ……………………………………………………………………………………….. 

Faktureringsadress (om annan än ovan)* 

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än anmälaren)* 

Organisations- eller personnummer* Postort* 

Beskrivning* 

Företagsnamn eller personnamn* 

Telefon (även riktnummer) 

Kontaktperson (om anmälaren är ett företag) 

Förnamn* 

E-postadress Efternamn* 

Datum för installation* 

Underskrift 

Datum och anmälarens underskrift* Namnförtydligande* 

Bilagor 

Obligatoriska bilagor: planritning, fasadritning där skorstenen är inritad, förslag till kontrollplan, CE-märkning. 

Valfria bilagor: eventuella kompletterande upplysningar. 

Avgift 

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Modell på rökkanal (CE-märkning ska bifogas)* 
 Modell på eldstad (CE-märkning ska bifogas) * 

* = Obligatorisk uppgift

Godkänner du/ni kommunikation via e-post* 

Ja 

Nej 

Godkänner du/ni kommunikation via sms* 

Ja 

Nej 

Strängnäs kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

645 80 Strängnäs

msn@strangnas.se, 0152-291 00 



 
Strängnäs kommun 

 
 
 
 

Personuppgifter i Strängnäs kommun, byggenheten 
 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer /organisationsnummer, för- och 
efternamn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna vi behandlar har lämnats av dig 
och om du inte lämnar uppgifterna begränsas våra möjligheter att behandla ditt ärende. Syftet med behandlingen är att 
kunna hantera ditt ärende enligt plan- och bygglagen. Samtliga handlingar som sparas är offentliga och kan därför vid 
förfrågan komma att lämnas ut till den (till exempel myndighet, organisation, företag, privatperson) som så begär att få ta 
del av allmän handling. 

 
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av dina 
personuppgifter är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen 
och enligt 3 § dataskyddslagen. Dina uppgifter kommer att sparas till detaljplaneakten utifrån plan- och bygglagen, 
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. 

 
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommun. Du har rätt att kontakta oss om 
du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi 
begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på msn@strangnas.se. 
Vårt dataskyddsombud är Tim Helgé, du når honom via e-post dataskyddsombud@strangnas.se.  
Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras 
och bearbetas i register inom samhällsbyggnadskontoret. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller 
komma med invändningar. 

 
För mer information om hantering av personuppgifter, se: www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut- 
rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun 
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