ANSÖKAN ATT SJÄLV FÅ RENGÖRA FÖRBRÄNNINGSANORDNING MED
TILLHÖRANDE RÖKKANALER
Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ger kommunen rätt att, efter ansökan av fastighetsägaren, låta
fastighetsägaren själv eller någon annan än kommunens sotare rengöra (sota) en anläggning. Kravet är att
sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen ska i varje enskilt fall göra en
prövning av om den som är tänkt att utföra sotningen är lämplig för uppgiften. Kompetens ska styrkas med intyg
som bifogas ansökan
Brandskyddskontrollen kommer även fortsättningsvis att utföras av kommunen efter de intervall som fastställs
av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och dess föreskrift, MSBFS 2014:6.

Fastighetsbeteckning: …………………………………………..
Adress: …………………………………………………………..
Postnr: ……………… Ort: ……………………………………
Ägare*:
…………………………………………………..

Personnummer:
……………………………

…………………………………………………..

……………………………

E-postadress:………………………………………………………………………
Adress: ……………………………………………………………………………
Postnr: ……………… Ort: ………………… Telefonnummer:…………………
Fastighetens ändamål
Mobil nr:…………………………

□ Året runtbostad som huvudsakligen bebos av fastighetsägaren
□ Fritidsbostad som huvudsakligen bebos av fastighetsägaren
□ Bostad som huvudsakligen bebos av annan än fastighetsägaren
Rengörningsobjektet avser:

□ Oljepanna
□ Vedpanna
□ Vedpanna med pellets □ Braskamin
□ Köksspis
□ Kakelugn
□ Annan …………………………………

□ Vedpanna, miljögodkänd
□ Pelletskamin
□ Öppen spis

Typ av rökkanal:

□ Murad skorsten
□ Murad skorsten med insatsrör
□ Schaktskorsten med rör av stål eller gjutjärn
□ Annan ………………………………….
Undertecknad anser mig ha de kunskaper och den utrustning samt de förutsättningar som krävs för att rengörning
kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt samt förbinder mig att följa de regler och lagar som
styr rengörning samt att följa de uppsatta bestämmelser och frister som kommunen beslutat. Beslutet gäller dock
i 3 år, då man själv måste ansöka om en ny delegation (detta är kostnadsfritt). Ägaren är skyldig att ange ändrade
förhållande i hälsa och fysisk status om denna ej kan utföra sotning på tillfredställande sätt.

Datum:……………………………… ……………………………………………………
Underskrift*
*om fler än en lagfaren ägare finns skall alla anges samt underteckna denna ansökan.
Ansökan skickas till: Kommunkansliet, Box 31, 668 21 Ed

