REDOGÖRELSE FÖR BRANDSKYDDET
Enligt 2 kap. §3 Lagen om skydd mot olyckor

Del 1 Byggnad/anläggning
Räddningstjänsten

Berörd fastighet
Fastíghetsbeteckning

Gatuadress

Ägarinformation
Fastighetsägare
Organisationsnummer
Besöksadress

Utdelningsadress

Postadress (postnr och ort)

Postadress (postnr och ort)

Ägarens kontaktperson/personer mot tillsynsmyndigheten (räddningtjänsten)
Namn

Namn

Telefonnr

Telefonnr

Mobiltelfonnr.

Mobiltelfonnr.

E-postadress

E-postadress

Information om byggnaden
Byggnadsår

Senaste större ändring skedde år

Total yta i m²
Antal våningar
1
Antal källarplan
0

2-3

4-8

9-16

1

2

>2

>16

Ange samtliga verksamheter som finns inom byggnaden/anläggningen
Allmän verksamhet
Handel
Kriminalvård
Teater/biograf
Hotell/pensionat
Förskola
Förvaltning/kontor

Sjukhus
Åldringsvård
Övrig vård
Museum/bibliotek
Kyrka/motsvarande
Försvarsverksamhet
Skola
Elevhem/studenthem
Idrottsanläggning
Annan allmänverksamhet (skriv nedan)

Psykiatrisk vård
Restaurang/danslokal
Fritidsgård
Allmän kommunikation
(terminaler m.m.)

Kemisk industri
Trävaruindustri
Annan industri

Livsmedelsindustri
Reparationsindustri

Metall/maskinindustri
Annan tillverkningsindustri

Lantbruk

Kraft-/värmeverk
Avfall/avlopp/rening
Övrig annan verksamhet (skriv nedan)

Bostad
Bostad

Industri
Industrihotell
Textilindustri
Lager

Annan verksamhet
Bensinstation
Tunnel/underjordsanläggning

Annat
Underskrift
Namnunderskrift

Ort och datum

Informationstext GDPR
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som uppgifterna i detta
formulär. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ditt ärende.
Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter
kommer att sparas hos räddningstjänsten i två år efter att ägandet eller
verksamheten har upphört, för att därefter bevaras i kommunarkivet.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi
är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Räddningsnämnden i Halmstads 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, för att göra
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att
kontakta oss på direkt@halmstad.se Du når vårt dataskyddsombud via vårt
kontaktcenter, Halmstad direkt, på telefon: 035-13 70 00. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten.

