SUNNE KOMMUN

DISPENSANSÖKAN/BESLUT FÖR ATT SJÄLV
FÅ UTFÖRA SOTNING/RENGÖRING i ELDSTAD
MED TILLHÖRANDE RÖKKANALER

110. Räddningstjänsten
686 80 SUNNE
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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 brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Fastighetsbeteckning: ……………………………………………………………

OBS! Endast 1 fastighet/ansökan

Fastighetens adress

Ort

Postnummer

Ägare

Personnummer

Adress
Postnummer

Ort

Telefon bostad

Mobil

Telefon arbete

Om det finns fler än en lagfaren ägare till fastigheten skall denna anges här
Ägare
Om f

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

Rengöringsobjektet avser:
Oljepanna

Vedpanna

Vedpanna, miljögodkänd

Vedpanna med pellets

Pelletspanna

Pelletskamin

Kökspanna

Köksspis

Kakelugn

Öppen spis

Braskamin

Annan

Typ av rökkanal
Murad skorsten

Murad skorsten med insatsrör

Schaktskorsten med rökkanal av stål
eller gjutjärn

Annan

Postadress

Besöksadress

Telefon / Fax

E-post / Internet

Sunne kommun
110. Räddningstjänsten
686 80 SUNNE

Villagatan 13
Sunne

0565 - 163 50 växel
0565 - 163 55 direkt

raddningstjansten@sunne.se
www.sunne.se
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Forts. Dispensansökan att själv få rengöra ………
Ägarens kompetens
Kompetens teoretiskt och praktisk (styrkt enligt bilaga)

Ägarens underskrift

Bilaga

*

Ort och datum

Jag intygar härmed att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga.

Underskrift

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.
Utförda sotningar skall dokumenteras i särskild liggare som skall kunna uppvisas
vid brandskyddskontroll.

Namnförtydligande

Brandskyddskontroll av objekten i denna ansökan kommer att göras av, den av
kommunen utsedde, skorstensfejarmästaren, samt i enlighet med de frister som
anges i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling
(MSBFS 2014:6)

* Om det finns fler än en lagfaren ägare till fastigheten skall samtliga underteckna denna ansökan.
Ägarens underskrift *
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Skorstensfejarmästarens yttrande
Tillstyrks

Räddningstjänstens beslut

Avstyrks

Beviljas

Avslås (motivering och besvärshänvisning bifogas)

Ort och datum

Ort och datum

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Sotningsfrist; ………………………………………………………………

Giltighetstid; tillsvidare, beslutet gäller som längst i åtta år.

Kommentar

Kommentar

.

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Underskrift

Underskrift

……………………………………………………... ……………………………………………………...
Namnförtydligande

Namnförtydligande

Miljö-, och bygglovsnämnden 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:

Miljö-, och bygglovsnämnden
Sunne kommun, 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne. E-post: kommun@sunne.se. Telefon växel:
0565-160 00
För att hantera ansökan
Allmänt intresse och myndighetsutövning
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, E-postadress, fastighetsbeteckning
Räddningstjänsten
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:
Sunne kommun
1. Kommunkansliet
686 80 Sunne
https://sunne.se/sv/kontakta/Juridisk-information/Behandling-av-personuppgifter/

