HERRLJUNGA KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

Blanketten skickas till:
Förebyggande avd.
Räddningstjänsten Herrljunga
Box 201, 524 23 Herrljunga

Egen rengörning/sotning på den
egna fastigheten (LSO 3 kap. 4§)
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(LSOkap. 4
Ansökan
gällande

egen rengörning/sotning på den egna fastigheten

1. Fastighetshavare
Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Personnr (10 siffror)

Postadress
E-postadress
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

2. Fastighet

Mobiltelefon

3. Uppgifter om rengöringsobjekt
Vid fler objekt skriv in uppgifterna under övrigt

Fastighetsbeteckning

Eldstad/Typ

Postadress

Fabrikat

Postnummer

Ort

Märke

3. Uppgifter om den sökande
Jag har erforderlig kännedom om eldstad, rökkanal etc för att kunna utföra rengöring
Ange nedan hur denna kunskap inhämtats
Jag har fysiska förutsättningar att kunna genomföra rengöring (beträda tak) samt kunskap
beträffande Boverkets regler i BBB 8:24 om takskyddsanordningar och tillträdesleder
Jag har erforderliga redskap för att kunna genomföra rengöring (lina, lod, viska etc.) samt
försäkrar att eventuellt oljesot kommer att deponeras på kommunens destruktionsanläggning
Jag har kunskap om förbränningsteknik och dess påverkan på energiåtgången, brandrisken
och den inre och yttre miljön.
Ange nedan hur denna kunskap inhämtats

ja / nej
ja / nej
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.
Undertecknad är vidare medveten om att tillståndet kan återkallas om det vid brand, tillsyn eller
brandskyddskontroll visar sig att rengöringen varit bristfällig.
Anmälan om brandskyddskontroll skall göras senast inom tre månader efter första genomförd
rengöring/sotning i egen regi.
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Övrigt

Underskrift
Underskrift/Datum

Namnförtydligande

Upplysningar
Frågor angående sotningsfrister, brandskyddskontroll eller rengörings praktiska moment kan ställas till
Herrljunga Sotningsdistrikt Tel. 0513-500 37 E-post info@herrljungasotaren.se
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