Datum

Diarienummer

Ansökan om medgivande för fastighetsägare att utföra sotning på egen
anläggning
Enligt lag om skydd mot olyckor 3 Kap. 4 §: ”Kommunen får medge att en fastighetsägare får utföra
sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från
brandskyddssynpunkt betryggande sätt”
Fastighetsbeteckning ……………………………………………………………………………………….
Fastighetens adress ………………………………………………………………………………………….
Fastighetsägare ………………………………………………………………………………………….
Namn …………………………………………………….. Personnummer ………………………………….
Namn …………………………………………………….. Personnummer ………………………………….
Telefon/dagtid ………………………………………………………………………………………………
Adress …………………………………………………………………………………………………………
Postnummer/Ort ………………………………………………………………………………………………
Uppgifter om rengöringsobjekt
Eldstad/Typ…………………………………………………………………………………………………..
Fabrikat ……………………………………………………………………………………………………….
Bränsle ………………………………………………………………………………………………………..
Uppgifter om den sökande *)
Jag har erforderlig kännedom om eldstad, rökkanal etc. för att kunna
utföra rengöring
Ange nedan hur denna kunskap inhämtats

Ja □

Nej □

Ja □

Nej □

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jag har fysiska förutsättningar att kunna genomföra rengöring (beträda tak) samt
kunskap beträffande Boverkets regler i BBR 8:24 om takskyddsanordningar och
tillträdesleder samt tar själv ansvar för att arbetet utförs på ett säkert sätt.
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Jag har erforderliga redskap för att kunna genomföra rengöring(lina, lod, viska etc.) Ja □
samt försäkrar att eventuellt oljesot kommer att deponeras på kommunens
destruktionsanläggning

Nej □

Jag har kunskap om förbränningsteknik och dess påverkan på energiåtgången,
brandrisken och den inre och yttre miljön.

Nej □

Ja □

Ange nedan hur denna kunskap inhämtats
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Annat utöver ovanstående som den sökande önskar hänvisa till som kan styrka lämpligheten att själv få
utföra rengöring av eldstad och rökkanal
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Finns brandvarnare
Finns brandsläckare

Ja □
Ja □

Nej □
Nej □

…………………………………………………………………………………………………………………
Undertecknad är medveten om de rengöringsfrister som gäller för ifrågavarande rengöringsobjekt och det
ansvar som följer med ett medgivande. Vidare förbinder jag mig att dokumentera rengöringstillfällena och
på anmodan redovisa dessa för kommunen.
Undertecknad är vidare medveten om att tillståndet kan återkallas om det vid brand, tillsyn eller brandskyddskontroll visar sig att rengöringen varit bristfällig.
Återkommande brandskyddskontroll kommer att ske av skorstensfejarmästare, från det företag som
kommunen tecknat avtal med, i enlighet med de frister som anges i Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps författningssamling, MSBFS 2014:6.
Datum / Underskrift
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Namnförtydligande

Ansökan sänds till:
Svalövs kommun
Räddningstjänsten
268 80 Svalöv

