Dispensansökan/beslut för att själv få utföra
sotning/rengöring i eldstad med tillhörande
rökkanaler
Enligt lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 kap 3 § 4, har kommunen ansvar för att rengöring (sotning)
och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar, och därtill hörande rökkanaler.
Vidare framgår att kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra rengöring
på den egna fastigheten. Ett medgivande får endast ges om rengöringen kan ske på ett från brandskydds synpunkt betryggande sätt.

Information om fastigheten
Fastighetsbeteckning (endast 1 fastighet/ansökan)

Fastighetens adress

Postnummer

Ort

Ägaruppgifter
Namn (fastighetsägare)

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefon bostad

Mobil

Telefon arbete

Övriga delägare till fastigheten om sådana finns
Namn (fastighetsägare 2)

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Namn (fastighetsägare 3)

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Namn (fastighetsägare 4)

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Fastighetens ändamål
Året runtbostad som huvudsakligen bebos av fastighetsägaren
Fritidsbostad som huvudsakligen bebos av fastighetsägaren
Bostad som huvudsakligen bebos av annan än fastighetsägaren
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Rengöringsobjektet avser

Upp till 1 m3 /år

Oljepanna

Kakelugn:

Vedpanna

Braskamin:

Vedpanna, miljögodkänd

Pelletskamin:

Vedpanna med pellet

Köksspis:

Pelletspanna

Öppen spis:

Kökspanna

Annan:

Skicka blanketten till

Vid frågor, kontakta

Internet

Torsby kommun
100. Räddningstjänsten
685 80 Torsby

0560-161 20
raddningstjansten@torsby.se

www.torsby.se

Över 1 m3 /år

Sida

1 (2)

Typ av rökkanal
Murad skorsten

Murad skorsten med insatsrör

Schaktskorsten med rökkanal av stål eller gjutjärn

Annan

Vid undertecknandet av blanketten intygas följande


att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga



att jag som fastighetsägare är införstådd med att jag tar över ansvaret för rengöringen (sotningen) av dom objekt som jag erhåller
medgivande för och att rengöring (sotning) kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt
att jag som fastighetsägare och den som ska utföra rengöringen (sotningen) förbinder sig att följa de lagar och regler som styr
rengöring (sotning) samt de bestämmelser och frister om sotning som kommunen beslutat om




att dokumentera utförda sotningar i särskild journal som ska uppvisas vid brandskyddskontroll

Underskrift (av samtliga ägare till fastigheten)
Namnteckning (fastighetsägare)

Namnteckning ägare (fastighetsägare 2)

Namnförtydligande

Datum

Namnförtydligande

Namnteckning ägare (fastighetsägare 3)

Datum

Namnteckning ägare (fastighetsägare 4)

Namnförtydligande

Datum

Namnförtydligande

Datum

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), mer information finner du på sista sidan i denna blankett.
Ja, jag har tagit del av informationen (fastighetsägare)

Ja, jag har tagit del av informationen (fastighetsägare 2)

Efter kommunen (genom räddningstjänsten) och skorstensfejarmästarens godkännande av inlämnad ansökan
kommer skriftligt dispensbelslut att utfärdas och skickas till den sökande.
Med beslutet bifogas journal för dokumenterande av genomförda sotningstillfällen.
Kopia av utfärdat beslut sänds av kommunen (räddningstjänsten) till sotningsfirman för registrering.
Räddningstjänsten översänder ansökan till skorstensfejarmästaren för yttrande.

Skorstensfejarmästarens yttrande
Tillstyrks

Miljö-, bygg- och
räddningsnämndens beslut

Avslås

Beviljas

Kommentar

Kommentar

Sotningsfrist

Giltighetstid

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Datum

Namnförtydligande

2

Avslås

Datum

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:

Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:

Registerutdrag:

Mer information på vår webbsida:

Blankett information: TORSBY7094
Filnamn: Ansökan om egensotning
Beskrivning: I fylles av sökande som vill sota själv

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
För att hantera anmälan
Allmänt intresse och myndighetsutövning
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, E-postadress, fastighetsbeteckning
Räddningstjänsten, Sotningsfirman
Bevaras
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Om du har lämnat ett samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka det.
Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA)
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig förfrågan ställd till den personuppgiftsansvarige, få veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig.
Personuppgiftsansvariges adress:
Torsby kommun
5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
685 80 Torsby
torsby.se/gdpr

