Ansökan om att få utföra rengöring (sotning) i eldstad och
rökkanal (enl Lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778)
Fastghetsbeteckning

Fastighetsadress

Fastighetsägare
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Tel dagtid

Ort

Uppgifter om rengöringsobjekt
Eldstad/Typ

Fabrikat

Bränsle

Uppgifter om den sökande 1)
Jag har erforderlig kännedom om eldstad, rökkanal etc för att kunna utföra
rengöring.
Ange nedan hur denna kunskap inhämtats:

ja
nej

Jag har fysiska förutsättningar för att kunna genomföra rengöringar (beträda tak)
samt kunskap beträffande Boverkets regler i BBR 8:24 om takskyddsanordningar
och tillträdesleder.

ja
nej

Postadress

Telefon

Telefax

Organisationsnummer

Kometvägen 1
245 34 STAFFANSTORP

046-25 14 03
Expeditionen

046-25 03 11
Larmrummet

212000-1017
Räddningstjänsten

Jag har erforderliga redskap för att kunna genomföra rengöring (lina, lod, viska
tec.) samt försäkrar att eventuell oljesot kommer att deponeras på kommunens
destruktionsanläggning.

ja
nej

Jag har kunskap om förbränningsteknik och dess påverkan på energiåtgången,
bransrisken och den inre och yttre miljön.
Ange nedan hur denna kunskap inhämtats:

ja
nej

Annat, utöver ovanstående, som den sökande önskar hänvisa till som kan styrka
lämpligheten att själv få utföra rengöring av eldstad och rökkanal.

Undertecknad är medveten om de rengöringsfrister som gäller för ifrågavarande rengöringsobjekt och det ansvar som följer av ett medgivande. Vidare förbinder sig undertecknad 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.

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

1) Enligt lag om skydd mot lycker 3 Kap. 4§ "Kommunen får medge att en fastighetsägare
utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får
endast ges om sotningen kan ske på ett, från brandskyddssynpunkt, betryggande sätt.
Litteraturhänvisning: Boverkets nybyggnadsregler (BBR), Arbetarskyddsverkets föreskrifter
(AFS) Sotning och takarbete, Räddningsverkets (SRV) FoU rapport Sotbeläggningar och
brandrisker, Energimyndighetens olika publikationer, Kommunens miljöförvaltnings
anvisningar, Svenska Brandföreningens publikationer
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