MEDGIVANDE AV
SOTNING

Malmö stad

Stadsbyggnadskontoret

Information om personuppgiftslagen (1998:204) (PuL): För att kunna handlägga och administrera din ansökan sparar vi de personuppgifter du lämnar
till oss. Det är stadsbyggnadsnämnden som ansvara för uppgifterna. Uppgifterna behandlas i enlighet med PuL. Du har rätt att gratis en gång per
kalenderår, få besked om vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av uppgifterna.

UPPGIFTER
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Sökande (=fastighetsägare/delägare)

Personnummer/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Ort

ANSÖKAN AVSER
Rengöring av eldstad och rökkanal

Rengöring av imkanal i restaurang eller storkök

Eldstad/Typ

Fabrikat

För detta erfordras minst samma kompetens
som innehas av kommunens ordinarie sotare.

Bränsle

Jag avser att själv utföra rengöring och uppfyller krav på behörighet enligt nedan.

•

Jag har erforderlig kännedom om eldstad, rökkanal etc för att kunna utföra rengöring.
Nedan anges hur denna kunskap inhämtats.

•

Jag har fysiska förutsättningar att kunna genomföra rengöring (beträda tak) samt kunskap beträffande
Boverkets regler i BBR 8:24 om takskyddsanordningar och tillträdesleder.

•

Jag har / avser att anskaffa / erforderliga redskap för att kunna genomföra rengöring (lina,
lod, viska etc) samt försäkrar att eventuell oljesot kommer att deponeras på kommunens
destruktionsanläggning.

•

Jag har kunskap om förbränningsteknik och dess påverkan på energiåtgången,
Brandrisken och den inre och yttre miljön. Nedan anges hur denna kunskap inhämtats.

Kunskaper enligt ovan har inhämtats genom (här kan även anges annat som kan styrka
lämpligheten att själv få utföra rengöring av eldstad och rökkanal):

STADSBYGGNADSKONTORET
August Palms plats 1
205 80 Malmö
Tel. 040-34 10 00
Org.nr. 212000-1124
sbk.kunddisk@malmo.se
www.malmo.se

Jag avser att för rengöring anlita (företag eller person som innehar erforderlig kompetens som
skorstensfejare).
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Telefon

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 e
brandskyddskontroll visar sig att rengöringen varit bristfällig.
UNDERSKRIFT
Underskrift

Datum

Namnförtydligande

*

Enligt lag om skydd mot olyckor 3 kap 4 §: ”Kommunen får 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 betryggade sätt.”
Litteraturhänvisning: Boverkets byggregler (BBR), Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) Sotning och takarbete, Räddningsverkets (SRV)
FoU-rapport Sotbeläggningar och brandrisker, Energimyndighetens olika publikationer, Malmö miljöförvaltnings anvisningar,
Svenska Brandförsvarsföreningens publikationer.

REMISSYTTRANDE

