SÄFFLE KOMMUN
Räddningstjänsten

DISPENSANSÖKAN FÖR RENGÖRING
AV FÖRBRÄNNINGSANORDNING MED
TILLHÖRANDE RÖKKANALER

Skickas till:

Säffle kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
661 80 Säffle
Kommunen har ansvar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta
förbränningsanordningar, och därtill hörande rökkanaler. Kommunen får medge att en
fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra rengörning på den egna fastigheten. För att få
medgivande att utföra sotning själv ska man både äga och bo i den fastighet ansökan gäller. Ett
medgivande får endast ges om rengöringen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande
sätt. Ska någon annan än fastighetsägaren utföra sotning, ska denne ha motsvarande kompetens som
en skorstensfejare.
Brandskyddskontrollen kommer även fortsättningsvis att utföras av kommunen efter de intervall
som fastställs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och föreskrift, SRVFS 2005:9.
Fastighetsbeteckning: ………………………………………………………………………………..
Adress: ………………………………..

Postnr: …………… Ort: ………………………………

Ägare*:

Personnummer:

…………………………………………………..

………………………………

…………………………………………………..

………………………………

Adress: ……………………………….

Postnr: …………… Ort: ………………………………

Telefon: ……………………………….

Mobilnr: …………………………..

Fastighetens ändamål
□ Året runtbostad som huvudsakligen bebos av fastighetsägaren
□ Fritidsbostad som huvudsakligen bebos av fastighetsägaren
□ Bostad som huvudsakligen bebos av annan än fastighetsägaren
Rengörningsobjektet avser:
□ Oljepanna
□ Vedpanna
□ Vedpanna med pellets □ Braskamin
□ Köksspis
□ Kakelugn
□ Annan ………………

□ Vedpanna, miljögodkänd
□ Pelletskamin
□ Öppen spis

Undertecknad äger nödvändig kunskap och förutsättningar för att på ett ur brandskyddssynpunkt
säkert sätt utföra rengöring (sotning) på egen fastighet och förbinder sig härmed att följa de regler
och lagar om rengörning samt att följa de uppsatta bestämmelser och frister som kommunen
beslutat.
………………………………………………………………………………………………….
Underskrift*
*OBS! om fler än en lagfaren ägare finns skall alla anges samt underteckna denna ansökan

Postadress
SÄFFLE KOMMUN
Räddningstjänsten
661 80 SÄFFLE
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Besöksadress
Norrlandsvägen 33

Telefon/fax
Tfn 0533-68 10 00 vx
Fax 0533-68 17 89
Epost: miljo.bygg@saffle.se

Post-Bankgiro-Org.nr.
Postgiro 7 69 59-6
Bankgiro 294-7935
Org.nr.
212 000-1900

