Ansökan
om att avregistrera eldstäder/förbränningsanordning
Fastighetsägare
För- och efternamn

Personnummer

Postadress

Postnummer/ort

Telefonnummer

E-postadress

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress och ort

Kommun

Eldstäder/ Förbränningsanordning
Objekt

Fabrikat och typ

Bränsle

Objekt

Fabrikat och typ

Bränsle

Objekt

Fabrikat och typ

Bränsle

Villkor

Fastighetsägarens underskrift

När räddningstjänsten mottagit och registrerat
anmälan om avregistrering, så innebär det att
rengöring /sotning samt brandskyddskontroll,
inte längre kommer att budas/aviseras eller
utföras på ovan redovisade eldstäder/
förbränningsanordningar.

Ort och datum

Eldstäder/ förbränningsanordningar enligt ovan
får inte längre användas (nyttjandeförbud).
Föreligger behov av att åter ta eldstäderna i
bruk, skall kontrollanter från Sotaren Sandher & Co.
kontaktas för att utföra enbrandskyddskontroll
enl. 3 kap. Lag (SFS 2003:778)
om skydd mot olyckor, eller sådan besiktning som
kan vara aktuell utifrån 6 kap. 5§, 4stycket i plan
och byggförordningen (SFS 2011:338).

Ägaruppgifter
Uppgifterna behandlas enligt Lag (SFS 2033:778)
om skydd mot olyckor 3 kap., och enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmälan sänds till:
raddning@oland.se
alternativt per brev
Räddningstjänsten Öland
Box 111, 386 22 Färjestaden

_________________________________
Underskrift

_________________________________
Namnförtydligande

_________________________________

Ansökan
om att avregistrera eldstäder/förbränningsanordning

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, adress,
telefonnummer och i vissa fall fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är att
kunna fullfölja våra förpliktelser enlig Lag (2003:778) om skydd mot olyckor,
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, Lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor och Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.
Vi har fått dina uppgifter från dig eller ditt företag (gäller kontaktman eller
föreståndare brandfarlig vara). Vi tillämpar vid var tid gällande
dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden
för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse. Dina uppgifter kommer
att sparas enligt förbundets dokumenthanteringsplan.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas, vid brandskyddskontroll, med
kommunal sotningsentreprenör (kontrollbok för sotning och brandskyddskontroll)
om kommunal sotningsentreprenör anlitas. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Du har rätt att kontakta oss genom e-post om du vill ha ut ett registerutdrag eller
för att begära rättelse.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till Integritetsmyndigheten.
Personuppgiftsansvarig: linda.hedlund@borgholm.se
Dataskyddsombud: ulf.gustavsson@morbylanga.se
Integritetsmyndigheten: imy@imy.se (Integritetsskyddsmyndigheten)
Med vänlig hälsning
Räddningstjänsten Öland

Anmälan sänds till:
raddning@oland.se
alternativt per brev
Räddningstjänsten Öland
Box 111, 386 22 Färjestaden

