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Blankett för val av sotningsföretag
Fastighetsägare :

Fastighetsbeteckning :

Adress :

Postnummer och ort :

Kommun:

Mobilnummer :

________________________________________________________________________
Om du är ny ägare till din fastighet har du rätt att göra ett nyval. Det innebär att ditt
val blir giltigt från dagen vi mottagit ditt val av sotare. Med ny ägare menas att du
inte fått sotat eller brandskyddskontrollerat sedan du tillträtt fastigheten. Samt att du
tillträtt din fastighet inom nuvarande år, eller senast 6 månader från tillträdesdatum.

Ny ägare
Tillträdesdatum: _____________________________________
________________________________________________________________________
Nuvarande sotare för brandskyddskontroll och sotning.
(Om du har en beviljad egensotning ska du bocka i beviljad egensotning samt rutan
för det val av sotare som utför din brandskyddskontroll) :
SIMAB
Skorstensfejarmästare Lundquist AB
Skorstensfejarmästarna SYD AB
Beviljad egensotning : _____________________________________

Jag vill att följande företag ska utföra sotning och brandskyddskontroll på
min fastighet :
SIMAB
Skorstensfejarmästare Lundquist AB
Skorstensfejarmästarna SYD AB
________________________________________________________________________
Datum: …………………………………...

_____________________________________________________________________
Trelleborgs kommun
Kundtjänst

Telefon: 0410-73 30 00

231 83 Trelleborg

www.trelleborg.se

Algatan 13

E-post: kundtjanst@trelleborg.s
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Underskrift

Namnförtydligande

Omval av sotare går att göra en gång om året senast 31/8 ska blanketten vara oss
tillhanda och gäller då från 1 januari nästkommande år.
Blanketten skickas med post eller e-post till:

Trelleborgs kommun
Kundtjänst
Algatan 13
231 83 Trelleborg
E-post: kundtjanst@trelleborg.se

Information om personuppgiftsbehandling

Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för
behandling. Den behandling som sker är insamling, hantering, lagring, överföring
och radering. De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, adress,
fastighetsbeteckning och telefonnummer. Behandlingen sker med stöd av Lagen
om skydd mot olyckor avseende sotning och brandskyddskontroll.
Dina personuppgifter kommer att lagras och förtecknas i ett databaserat register
och papperssystem hos Trelleborgs kommun. Dessutom hanteras se lämnade
uppgifterna av berörd Sotningsleverantör. Görs inget aktivt val kommer dina
personuppgifter hanteras av Trelleborgs kommun och SIMAB Sotarna i Skåne AB.
Vid aktivt val hanterar Trelleborgs kommun och vald sotare dina personuppgifter
beroende på valet du gör.
- SIMAB Sotarna i Skåne AB
- Skorstensfejarmästare Lundquist AB
- Skorstensfejarmästarna Syd AB
Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med
Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre
än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är kommunstyrelsen
som kan kontaktas på kundtjanst@trelleborg.se.
Då uppgifterna ingår i allmän handling hos myndighet, kan uppgifterna komma att
lämnas ut till allmänheten i de fall då uppgifterna inte omfattas av bestämmelser i
Offentlighets‐ och sekretesslagen (2009:400). Dina personuppgifter som är
registrerade i samband med omvalet sparas i maximalt 4/år.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om
Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborg kommun nås på
dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.
Trelleborgs kommun
Kundtjänst
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231 83 Trelleborg

www.trelleborg.se
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E-post: kundtjanst@trelleborg.s

