
Ansökan om medgivande för 
fastighetsägare att låta annan 
utföra sotning på egen 
anläggning 

Östra Göinge kommun Box 66, 289 03 Broby,Telefon: 044 – 775 60 00,  mail: miljo@ostragoinge.se webb: www.ostragoinge.se 
Räddningstjänsten, Arenavägen 1, 291 54 Kristianstad 
mail: raddningstjansten@kristianstad.se , webb: www.kristianstad.se - Räddning säkerhet 
Räddningstjänstens larmcentral: 044-200 400 

Räddningsnämnden/ 
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Ansökningsblanketten skickas till: 
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
Östra Göinge kommun 
Box 66
289 03 Broby

Lagen om skydd mot olyckor 3 kap. 4§: 
En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade 

för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed 

jämförbara utrymmen. 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 betryggande sätt. 

Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och 
anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar 

inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler. 

Uppgifter om ägare och fastighet 
Namn Person-/Organisationsnummer 

Adress Postnummer Postadress 

Telefon dagtid (inkl riktnummer) Mobiltelefon E-post 

Fastighetsbeteckning Typ av fastighet 

Uppgifter om sotningsobjekt 
Typ av anläggning Fabrikat 

Tillverkningsår Bränsleslag 

Sotningsfrist (ifylles av myndigheten) 

Uppgifter om utförare 
Namn Person-/Organisationsnummer 

Adress Postnummer Postadress 

Telefon dagtid (inkl riktnummer) Mobiltelefon E-post 

Kompetens (yrkesutbildning för skorstensfejare samt dokumenterad erfarenhet, intyg bifogas) 

      Blanketten fortsätter på nästa sida 



Räddningsnämnden/ 
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Ansökan om medgivande för 
fastighetsägare att låta annan 
utföra sotning på egen 
anläggning 

Östra Göinge kommun Box 66, 289 03 Broby, Telefon: 044 – 775 60 00,  mail: miljo@ostragoinge.se webb: www.ostragoinge.se 
Räddningstjänsten, Arenavägen 1, 291 54 Kristianstad 
mail: raddningstjansten@kristianstad.se , webb: www.kristianstad.se - Räddning säkerhet 
Räddningstjänstens larmcentral: 044-200 400 

Fastighetsägares underskrift 
Ort Datum 

Fastighetsägares underskrift Namnförtydligande 

Jag är medveten om gällande sotningsföreskrifter och det ansvar som följer av ett medgivande samt att jag är skyldig att genomföra sotning 

enligt de sotningsfrister som gäller för respektive objekt. Utförda sotningar skall dokumenteras i särskild liggare och kunna uppvisas vid 

brandskyddskontroll. 

Ett eventuellt medgivande kan återkallas om det vid brand, tillsyn eller brandskyddskontroll visar sig att sotningen inte skett på ett från 
brandskyddssynpunkt betryggande sätt. 

Brandskyddskontroll av objektet/-en i denna ansökan kommer att utföras av delegerad tjänsteman i enlighet med särskilda frister angivna i 

Statens Räddningsverks Författningssamling SRVFS 2003:11. 

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i kommunens dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För ytterligare information se kommunens hemsida.

Kommunikation

Blanketten fortsätter på nästa sida

Godkänner du kommunikation via e-post Godkänner du kommunikation via sms

Ja Nej Ja Nej 
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Tillsyns- och tillståndsnämnden 
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Information 

Hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter

Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att 
handlägga din ansökan/anmälan. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna göra en 
bedömning i ditt ärende. 

Vi har fått dina personuppgifter genom din ansökan/anmälan. Under hela den tid vi behandlar 
personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns i lagstiftningen kring personuppgifter 
samt allmänna handlingar. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är i det 
här fallet myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas eller gallras enligt kommunens 
informations-/dokumenthanteringsplan. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de parter som behöver vara berörda för att vi 
ska kunna handlägga ditt ärende. Vi kan därför komma att dela dina personuppgifter med en 
tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att 
överföra dina uppgifter till ett land utanför EU, om inte undantag anges i dataskydds-
förordningen. 

Personuppgiftsansvarig är Tillsyns- och tillståndsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du 
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för 
att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina 
personuppgifter. En sådan begäran görs på därför avsedd blankett (finns på kommunens hemsida 
och i kundtjänst på kommunhuset i Broby). Begäran lämnas in personligen på kommunhuset, 
medtag giltig legitimation.  

Om du har frågor kan du kontakta oss: gdpr@ostragoinge.se eller Östra Göinge kommun, 
Box 66 289 41 Broby. 

Har du synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter når du vårt data-
skyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se eller Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta. 

Är du inte nöjd med kommunens svar på din kontakt, kan du vända dig till 
Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål på Östra Göinge kommuns behandling av dina 
personuppgifter.

Mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter finns på 
www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ . 

http://www.ostragoinge.se/
mailto:gdpr@ostragoinge.se
mailto:dataskydd@sydarkivera.se
http://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
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