Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning

Uppgifter om fastigheten

Fastighetensadress

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning

Namn lagfarna ägare

Personnummer

Telefon

e-post

Namn lagfarna ägare

Personnummer

Telefon

e-post

Objekt

Fabrikat

Uppgifter om sotningsobjekt
Typ

Tillverkningsår

Bränsleslag

Ifylls av
myndigheten
Sotningsfrist

Ja

Nej

Frågeformulärets samtliga frågor skall besvaras.
•
•
•
•
•
•

Jag intygar härmed att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga.
Jag är införstådd med att jag tar över ansvaret för sotningen av de objekt som jag erhåller medgivande för och
att jag är skyldig att sota objekten enligt de sotningsfrister som gäller för respektive objekt.

☐

☐

☐

☐

Jag har erforderlig kunskaper om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring/sotning
på ett, ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Se sid 2 om att utföraren skall styrka sin kompetens
Jag har fysisk förmåga att arbeta på tak.
Jag har erforderliga redskap för rengöring/sotning.

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Jag är införstådd med att tillståndet för att rengöra själv återkallas om rengöringen inte utförs på ett från
brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

☐

☐

Utförare av egensotningen

Namn

Personnummer

Utförda sotningar skall dokumenteras i särskild liggare som skall kunna uppvisas på kommunens begäran eller vid brandskyddskontroll.
Brandskyddskontroll av objekten i denna ansökan kommer vid behov att göras av den av kommunen utsedde skorstensfejarmästaren innan
medgivande meddelas, samt i enlighet med de frister som anges i Myndigheten för samhällskydd och beredskapsförfattningssamling (MSBFS
2014:6)

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Innan du skriver på är det viktigt du läser igenom hur vi
behandlar personuppgifter på sidan 3.
Ort

Samtliga ägares underskrift
datum

Ort

Samtliga ägares underskrift

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ansökan skickas till:

Orust kommun
Miljö och byggnadsförvaltningen
473 80 Henån

Datum

Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd
MSBFS2014:6 skriver man att kommunen kan medge sotning av den egna
fastigheten.
Här nedan finns anvisningar för hur man fyller i blanketten, Ansökan om medgivande för sotning av egen
anläggning.
Blanketten måste skrivas ut och skrivas under samt skickas in till:

Orust kommun
Miljö och byggnadsförvaltningen
473 80 Henån

Uppgifter om fastighet och lagfarna ägare
Här skall man redovisa, fastighetens adress och fastighetsbeteckning där sotningsobjektet är beläget och samtliga
lagfarna ägare till fastigheten.
Uppgifter om sotningsobjektet
Här skall samtliga sotningsobjekt beskrivas. Samtliga objekt skall vara belägna på samma adress.
Varje objekt beskrivs på en egen rad.
De objekt som ej står med i ansökan, kommer fortsättningsvis att rengöras av den av kommunen upphandlade
entreprenören.
Observera att ändrat utförande, ändring av bränsleslag mm skall anmälas till skorstenfejarmästaren och kan
innebära att beslut om egensotning kan omprövas.
Lagfaren ägare.
Utförare av egensotning
Här skriver man namn och personnummer på den som skall utföra rengöring/sotning på egen fastighet.
Ägaren/ägarnas underskrift
Ansökan skall skrivas under av samtliga lagfarna ägare.
Kompetens ( 5§ i Orust kommuns sotningsföreskrifter)
Ägaren skall styrka sin kompetens vad avser kunskaper om rengöring och brandskydd. Detta kan t.ex. göras
genom intyg om genomgången kurs. Exempel på kurs är Svenska Brandskyddsföreningens kurs Egen sotning.

Myndighetens hantering av ansökan samt beslut
Efter att ansökan kommit in till Räddningstjänsten inhämtas ett yttrande från skorstensfejarmästaren.
Skorstensfejarmästaren uttalar sig om sotningsobjektets status, komplexitet och belägenhet samt utvärdering
utifrån föregående brandskyddskontroll.
Genom beslut av Miljö och byggnadsnämnden i Orust Kommun, har beslutsrätten avseende medgivande för
ägare att sota den egna anläggningen delegerats till Räddningschefen efter samråd med Skorstensfejarmästaren.
Medgivande gäller i 8 år från beslutsdatum, där efter måste en ny ansökan sändas in till Orust kommun.
Medgivandet kan återkallas tidigare om sotningen inte utförs på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
Medgivandet är personligt och upphör automatiskt vid ägarbyte. Tillstånd för egensotning följer ej med till en ny
fastighet utan måste söks på nytt.

Postadress

Orust kommun
Räddningstjänsten
473 80 Henån

Besöksadress

Industrivägen 14
472 31 Svanesund

Telefon

0304-33 44 60

E-post

raddningstjansten@orust.se

Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning

Behandling av dina personuppgifter sker enligt
dataskyddsförordningen
Miljö- och byggnadsnämnden behandlar de personuppgifter som du skrivit i din ansökan/anmälan när vi
handlägger ditt ärende. Personuppgifterna kommer inte användas för något annat ändamål. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt
lag eller om vi behöver det för vår myndighetsutövning.
Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och bevaras eller gallras sedan i enlighet med vår
dokumenthanteringsplan. Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen
och Arkivlagen.
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig, ett så
kallat registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa behandlingen eller
radera dina personuppgifter, om det inte strider mot ovanstående lagstiftning.
I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Orust kommun,
Miljö och byggnadsnämnden, 473 80 Henån, telefon 0304-33 40 00, e-post: kommun@orust.se.
Du når vårt dataskyddsombud på e-post: dataskyddsombud@orust.se.
Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Datainspektionen som
är vår tillsynsmyndighet.

