BURLÖVS KOMMUN

ANSÖKAN

Miljö- och byggnämnden

enligt
Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778
om att få utföra rengöring (sotning)
i eldstad och rökkanal

Fastighetsägare

Org.nr/personnr

Fastighetsbeteckning

Antal våningar

Byggår

Fastighetsadress
Postnummer

Ort

Tel.

Uppgifter om rengöringsobjekt
Eldstad / Typ
Fabrikat:

Bränsle:

Uppgifter om den sökande
Jag har erforderlig kännedom om eldstad, rökkanal etc för att kunna utföra rengöring Ja

Nej

Ange hur denna kunskap inhämtats:

Jag har/avser att anskaffa erforderliga redskap för att kunna genomföra rengöring
(lina, lod, viska etc.) samt försäkrar att eventuellt oljesot kommer att deponeras på
Sysavs destruktionsanläggning på Spillepeng
Jag har kunskap om förbränningsteknik och dess påverkan på energiåtgången,
brandrisken och den inre och yttre miljön.
Ange hur denna kunskap inhämtats:

Ja

Nej

Ja

Nej

Annat utöver ovanstående som den sökande önskar hänvisa till som kan styrka lämpligheten att
själv få utföra rengöring av eldstad och rökkanal:

Undertecknad är medveten om de rengöringsfrister som gäller för ifrågavarande rengöringsobjekt
och det ansvar som följer av ett medgivande. Vidare förbinder jag mig att dokumentera rengöringstillfällena och på anmodan redovisa dessa för kommunen.
Observera! För att kontrollera att sotningen utförts på ett tillfredsställande sätt skall, inom tre
månader efter första genomförda sotning i egen regi, tillsyn alternativt första ordinarie brandskyddskontroll genomföras.
Undertecknad är vidare medveten om att tillståndet kan återkallas om det vid brand, tillsyn eller
brandskyddskontroll visar sig att rengöringen varit bristfällig.
Ort: …………………………………………..Datum: …………………………………………………
Underskrift fastighetsägare: …………………………………………………………………………
Namnförtydligande:

V.g. vänd!

Information
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), 3 kap. 4 §, får kommunen medge
att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna
fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på
ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
Litteraturhänvisning:
Boverkets Byggregler (BBR),
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) Sotning och takarbete,
Räddningsverkets (SRV) FoU rapport ”Sotbeläggningar och brandrisker”,
Energimyndighetens olika publikationer,
Svenska Brandförsvarsföreningens publikationer

Ansökan inlämnas till Miljö- och byggnämnden under adress:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Box 53
232 21 Arlöv

