ANSÖKAN OM ATT FÅ UTFÖRA RENGÖRING AV
ELDSTAD OCH RÖKKANALER PÅ EGEN FASTIGHET
Fastighet

Sökande/fastighetslJDUH

Fastighetsbeteckning

Namn

Personnummer

Fastighetsadress

Adress

Telefon

Postadress

E-post

Sotningsobjekt
Eldstad 1 – typ/fabrikat

Eldstad 2 – typ/fabrikat

Bränsle

Bränsle

Material i rökkanal

Material i rökkanal

Eldstad 3 – typ/fabrikat

Eldstad 4 – typ/fabrikat

Bränsle

Bränsle

Material i rökkanal

Material i rökkanal

Eldstad 5 – typ/fabrikat

Eldstad 6 – typ/fabrikat

Bränsle

Bränsle

Material i rökkanal

Material i rökkanal

☐ Ja ☐ Nej

Fastigheten har flera objekt som jag inte avser att rengöra själv

Undertecknad ägare
Har erforderliga kunskaper om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring

☐ Ja ☐ Nej

Beskriv era kunskaper:

Har fysisk förmåga att arbeta på tak

☐ Ja ☐ Nej

Har erforderliga redskap för rengöring (lina, lod, viska etc.)
Typ/beskrivning:

☐ Ja ☐ Nej

Förbinder sig att följa de rengöringsfrister som gäller för anläggningen samt dokumentera rengöringen
(dokument skall kunna uppvisas efter anmodan)

☐ Ja ☐ Nej

Är medveten om att kommunens beslut om medgivande kan återkallas om det visar sig att rengöring inte
utförs på ett ut brandsynpunkt tillfredsställande sätt

☐ Ja ☐ Nej

Ansökan skall kompletteras med en skiss över anläggningen

Underskrift
Ort/datum

Postadress
Mjölby kommun
Räddningstjänsten
595 41 MJÖLBY

Underskrift

Besöksadress
Svartåliden 1 A

Telefon
0142-85 400
Telefax
0142-125 44

Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
raddning@mjolby.se

Bankgironummer
791-9848

Anvisningar till blankett ”Ansökan om att få utföra sotning i eldstad och
rökkanaler på egen fastighet”
Information enligt 23 och 24 §§ personuppgiftslagen (1998:204 PuL)
Personuppgiftsansvarig, byggnads- och Räddningsnämnden i Mjölby kommun.
Personuppgifterna du lämnat på blanketten kommer att användas för Mjölby kommuns administration av sotning
på egen fastighet. Uppgifterna registreras i kommunens diariesystem.
Enligt 26 § PuL har du rätt att efter ansökan få ett registerutdrag gratis en gång per kalenderår. En sådan
ansökan ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Om du anser att någon uppgift är fel har du rätt, enligt
28 § PuL, att få uppgiften rättad. Meddela i så fall räddningstjänsten vilken uppgift som är fel och hur den ska
rättas.
Personuppgifter i allmänna handlingar hos kommunen kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till
den som begär det.
Allmänt
Var noga med att fylla i alla fält på blanketten.
Räcker inte blankettens fält till går det bra att använda blankettens baksida eller egen bilaga.
Sökande/fastighetsägare
Notera att det endast är fastighetsägaren som kan beviljas tillåtelse att rengöra eldstad och rökkanal. Tillstånd för
rengöring av eldstad är personligt. Det är endast sökande som har rätt att rengöra den egna anläggningen.
Fastighet
För att kunna behandla ansökan är det viktigt att korrekt fastighetsbeteckning och fastighetsadress anges.
Sotningsobjekt
Ett sotningsobjekt är eldstad med tillhörande rökkanal. Ansökan avser båda delar. Det går inte att få tillstånd att
rengöra endast eldstaden.
Eftersom en byggnad kan ha flera sotningsobjekt är det viktigt att de objekt som ansökan avser, beskrivs så
noggrant som möjligt. Finns det fler än ett sotningsobjekt ska fälten för övriga sotningsobjekt fyllas i.
Om det finns sotningsobjekt på fastigheten som du inte tänker rengöra själv, ska du uppge det.
En skiss över anläggningen ska skickas med. Var så noggrann som möjligt, är rökkanalen fyrkantig eller cirkulär,
finns det rökgångar som inte är vertikala, hur hög är skorstenen? o.s.v.
Undertecknad ägare
Alla fält under rubriken skall fyllas i.
Det är viktigt att så noggrant som möjligt ange vilka kunskaper som åberopas. Ansökan
Kunskap:
får beviljas endast om den kunskap som krävs finns.
Fysisk förmåga:
Rengöring av eldstad och rökkanal kan vara fysiskt påfrestande framförallt om det innebär
takarbete. Du måste själv bedöma om du har den förmågan. Rengöring av din egen
anläggningen sker alltid på egen risk.
Redskap:
Ange vilken utrustning som finns för att rengöra objektet. Ansökan får bara beviljas
om rätt verktyg för aktuell anläggning används. Tänk på att verktygen skall vara
anpassade för er anläggning.
Rengöringsfrist mm: Då ett eventuellt beslut om medgivande meddelas kommer rengöringsfrist för aktuell
anläggning att anges. Som fastighetsägare än ni skyldiga att följa denna frist och också
dokumentera rengöringen så att en uppföljning kan ske i samband med de obligatoriska
brandskyddskontrollerna av er anläggning.
Återkallande:
En ansökan kan återkallas bland annat om det i samband med brandskyddskontrollerna
framkommer att anläggningen inte rengjorts på ett tillfredsställande sätt.
Underskrift
Underskriften innebär att ni intygar att de uppgifter som lämnats stämmer.
Övrigt
När ansökan inkommit till räddningstjänsten kommer den att skickas på remiss till Skorstensfejarmästaren.
Räddningstjänsten kommer därefter att efter handläggning ta beslut på delegation från Byggnads- och
räddningsnämnden. Notera att ansvaret för sotningen åvilar kommunens Skorstensfejarmästare till dess beslut
om medgivande givits.
Skapad 2014-03-10 Räddningstjänsten

Postadress
Mjölby kommun
Räddningstjänsten
595 41 MJÖLBY

Besöksadress
Svartåliden 1 A

Telefon
0142-85 400
Telefax
0142-125 44

Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
raddning@mjolby.se

Bankgironummer
791-9848

