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ANSÖKAN OM ATT LÅTA ANNAN UTFÖRA
RENGÖRING AV ELDSTAD OCH RÖKKANALER
PÅ EGEN FASTIGHET

Sökande/fastighetsägare
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Namn

Postort

Telefonnummer

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Sotningsobjekt

Eldstad 1 – typ/fabrikat

Eldstad 2 – typ/fabrikat

Bränsle

Bränsle

Material i rökkanal

Material i rökkanal

Användningssätt

Användningssätt

Samtliga objekt ska rengöras av den person som sökanden uppger. Eventuella objekt som ej används ska anmälas till
kommunens skorstensfejarmästare.

Information enligt Dataskyddsförordningen 6.1.e Allmänt intresse och Myndighetsutövning Personuppgiftsansvarig,
Byggnads- och räddningsnämnden Mjölby kommun.
De personuppgifter du lämnat på denna blankett kommer att användas av Mjölby kommuns administration av sotning
på egen fastighet. Uppgifterna registreras i kommunens diariesystem.
När ett beslut är fattat skickas detta hem till dig/utförare av denna tjänst. Du har rätt till, efter skriftlig begäran till
Räddningstjänsten Mjölby, att få ta del av de uppgifter som finns registrerade om Dig. Om uppgifter är felaktiga,
ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. För mer information läs
på vår hemsida www.mjolby.se/dataskydd.
E-post till Mjölby kommuns dataskyddsombud: dataskyddsombud@mjolby.se
Sökandens underskrift
Jag intygar att lämnade uppgifter är riktiga.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Skorstensfejares uppgifter
Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm, Svartåliden 1A 595 41 MJÖLBY Besöksadress: Svartåliden
1A Tel: 010 - 234 54 00 Fax: 010 - 234 25 44 Org. nr: 212000-0480
Hemsida: http://www.mjolby.se/8614.html Epost: raddning@mjolby.se
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Namn
Gatuadress

Personnummer
Postnummer

Postort

Kompetens (bifoga intyg

Information enligt Dataskyddsförordningen 6.1.e Allmänt intresse och Myndighetsutövning Personuppgiftsansvarig,
Byggnads- och räddningsnämnden Mjölby kommun.
De personuppgifter du lämnat på denna blankett kommer att användas av Mjölby kommuns administration av sotning
på egen fastighet. Uppgifterna registreras i kommunens diariesystem.
När ett beslut är fattat skickas detta hem till dig/utförare av denna tjänst. Du har rätt till, efter skriftlig begäran till
Räddningstjänsten Mjölby, att få ta del av de uppgifter som finns registrerade om Dig. Om uppgifter är felaktiga,
ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. För mer information läs
på vår hemsida www.mjolby.se/dataskydd.
E-post till Mjölby kommuns dataskyddsombud: dataskyddsombud@mjolby.se
Skorstensfejares underskrift
Jag intygar att de lämnade uppgifterna är riktiga och åtar mig uppdraget att rengöra
angiven anläggning:
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm, Svartåliden 1A 595 41 MJÖLBY Besöksadress: Svartåliden
1A Tel: 010 - 234 54 00 Fax: 010 - 234 25 44 Org. nr: 212000-0480
Hemsida: http://www.mjolby.se/8614.html Epost: raddning@mjolby.se
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Sotningsobjekt

Eldstad 3 – typ/fabrikat

Eldstad 4 – typ/fabrikat

Bränsle

Bränsle

Material i rökkanal

Material i rökkanal

Användningssätt

Användningssätt

Eldstad 5 – typ/fabrikat

Eldstad 6 – typ/fabrikat

Bränsle

Bränsle

Material i rökkanal

Material i rökkanal

Användningssätt

Användningssätt

Anteckningar

Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm, Svartåliden 1A 595 41 MJÖLBY Besöksadress: Svartåliden
1A Tel: 010 - 234 54 00 Fax: 010 - 234 25 44 Org. nr: 212000-0480
Hemsida: http://www.mjolby.se/8614.html Epost: raddning@mjolby.se
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Anvisningar till blankett ”Ansökan om att få låta annan utföra sotning i eldstad
och rökkanaler på egen fastighet”
Allmänt
Var noga med att fylla i alla fält på blanketten. Använda anteckningsfältet om det inte räcker med blankettens
fält.
Sökande/fastighetsägare
Det är endast fastighetsägaren som får ansöka om att låta annan rengöra (sota) på egen fastighet. Ett beviljat
tillstånd gäller endast den skorstensfejare som anges i ansökan. Samtliga fastighetsägare ska anges och
underteckna ansökan. Använd anteckningsfältet om det är fler än två sökande.
Fastighet
Ange korrekt fastighetsbeteckning och fastighetsadress, annars går det inte att behandla ansökan.
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 så noga som
möjligt beskriva objekten som ansökan gäller. Om det finns det fler sotningsobjekt kan du beskriva dem på
blankettens baksida.
FYLL I SAMTLIGA FÄLT:
Eldstad typ, fabrikat: Ange vad det är för typ av eldstad: (värmepanna, köksspis eller lokal eldstad, kamin,
öppen spis, eller dylikt). Ange också fabrikatet (tillverkaren).
Bränsle:
Ange vilka bränslen som används, exempelvis olja, pellets, ved.
Material i rökkanal:
Ange det material som rökkanalen är tillverkad i, exempelvis tegel eller isolerat stålrör.
Användningssätt:

Under användningssätt ska du uppge om anläggningen används för trivseleldning eller
som primär källa för uppvärmning av fastigheten. Ange trivseleldning alternativt
primär källa. Det är viktigt att uppgiften ifylls korrekt eftersom det påverkar intervall
för brandskyddskontroll. Finns det anläggning som inte används ska den uppges, men
användningssättet sätts till används ej. Det innebär att anläggningen tas ur registret
och därför får eldningsförbud.

Anlitad skorstensfejare
Det är bara utbildade skorstensfejare som tillåts utföra rengöringen av en eldstad med tillhörande
rökkanal. Därför är det viktigt att personen du anlitar har rätt kompetens.
FYLL I SAMTLIGA FÄLT:
Namn
Personnummer
Adress
Postadress
Kompetens:
Den som anlitas ska vara utbildad skorstensfejare. Intyg ska skickas in. Det är
Underskrift:
viktigt att den ni avser anlita skriver på handlingen. En kopia på beslutet
kommer att översändas till den som anlitas.
Underskrift
Underskriften innebär att du/ni intygar de uppgifter som lämnats. Samtliga fastighetsägare ska underteckna
blanketten.
När ansökan inkommit skickas den på remiss till Skorstensfejarmästaren. Efter handläggning fattar
räddningstjänsten, på delegation från byggnads- och räddningsnämnden, beslut om eventuellt medgivande.
Kommunens skorstensfejarmästare ansvarar för sotningen tills dess beslut om medgivande givits.

Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm, Svartåliden 1A 595 41 MJÖLBY Besöksadress: Svartåliden
1A Tel: 010 - 234 54 00 Fax: 010 - 234 25 44 Org. nr: 212000-0480
Hemsida: http://www.mjolby.se/8614.html Epost: raddning@mjolby.se

