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Ansökan om tillstånd för sotning
* = Obligatorisk uppgift

Älvdalens kommun
Box 100 , 796 22 Älvdalen
kommun@alvdalen.se , 0251-313 00

Ansökan om att få utföra rengöring (sotning) i eldstad och rökkanal enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778). Se även Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Fastighet
Fastighetsbeteckning*

Fastighetsadress*

Inera AB 170006 1801

Sökande
Förnamn*

Postnummer*

Efternamn*

Postort*

Personnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-postadress

Rengöringsobjekt
Eldstad (typ)*

Fabrikat*

Bränsle*

Eldstad (typ)*

Fabrikat*

Bränsle*

Eldstad (typ)*

Fabrikat*

Bränsle*

Eldstad (typ)*

Fabrikat*

Bränsle*

Kompetens
Jag har erforderlig kännedom om eldstad, rökkanal etc för att kunna utföra rengöring*
Ja, ange hur ovanstående kunskap inhämtats .........................................................................................................................................................................................
Nej
Jag har fysiska förutsättningar för att kunna genomföra rengöring (beträda tak) samt dokumenterad kunskap beträffande takskyddsanordningar
och tillträdesleder*
Ja
Nej
Jag har erforderliga redskap för att kunna genomföra rengöring (lina, lod, viska etc.) samt försäkrar att eventuellt oljesot kommer att deponeras på
kommunens destruktionsanläggning*
Ja
Nej
Jag har kunskap om förbränningsteknik och dess påverkan på energiåtgången, brandrisken och den inre och yttre miljön*
Ja, ange hur ovanstående kunskap inhämtats .........................................................................................................................................................................................
Nej
Annat utöver ovanstående som den sökande önskar hänvisa till som kan styrka lämpligheten att själv få utföra rengöring av eldstad och rökkanal
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Älvdalens kommun

Bilaga
Kompetens
Jag är medveten om de rengöringsfrister som gäller för rengöringsobjektet och det ansvar som följer av ett medgivande. Vidare förbinder jag mig att dokumentera
rengöringstillfällena och på anmodan redovisa dessa för kommunen. Jag är vidare medveten om att tillståndet kan återkallas om det vid brand, tillsyn eller
brandskyddskontroll visar sig att rengöringen varit bristfällig.

Underskrift

Inera AB 170006 1801

Datum och sökandens underskrift*

Namnförtydligande*

Älvdalens kommun

Hantering av personuppgifter:
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

