ANSÖKAN OM TILLSTÅND
Sotning i egen regi

Räddningstjänsten
Öland
Ifylld ansökan skickas till:
Räddningstjänsten Öland
Box 111
386 22 Färjestaden

1. Sökande
Namn

Personnr. (10 siffror)

Postadress

Postnummer

Postort

E-postadress

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Mobiltelefon

2. Fastighet
Fastighetsbeteckning

Gatuadress

Ort

3. Uppgifter om rengöringsobjekt
Objekt nr

Fabrikat

Typ

Tillverkningsår

Bränsleslag

Om fler, fortsätt på annat papper.

Postadress Box 111, 386 22 Färjestaden
Webb www.raddningstjanstenoland.se

Besöksadress Storgatan 89, Färjestaden
Mail raddning@oland.se

Telefon 0485-470 00
Org. nr. 222000-0216
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4. Uppgifter om sökandes kunskap och kompetens
Jag har erforderlig
kännedom om
eldstad, rökkanal etc.
för att kunna utföra
rengöring.

Ja
Nej
Hur har denna kunskap inhämtats (utbildningsbevis eller liknande bifogas
ansökan):

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

Ja

Jag har erforderliga
redskap för att kunna
genomföra rengöring
(lina, lod, viska etc.)
samt försäkrar att
eventuellt oljesot
kommer deponeras
på av kommunen
anvisad plats.

Ja

Jag har kunskap om
förbränningsteknik
och dess påverkan på
energiåtgången,
brandrisken och den
inte och yttre miljön.

Ja

Nej

Nej

Nej
Hur har denna kunskap inhämtats (utbildningsbevis eller liknande bifogas
ansökan):
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Annat utöver
ovanstående som
den sökande önskar
hänvisa till som kan
styrka lämpligheten
att själv få utföra
rengöring av eldstad
och rökkanal.

Viktig information till den sökande
Det är en förutsättning att samtliga gällande regler är uppfylla för att tillstånd ska kunna ges. För att
tillståndsmyndigheten ska kunna göra denna bedömning måste ansökan vara komplett. Det innebär
att hela denna blankett ska vara ifylld, samt att de handlingar som krävs bifogas ansökan. I vissa fall
måste även ytterligare handlingar sändas in till tillståndsmyndigheten, för att ansökan ska vara
komplett.
Komplettering
Tillståndsmyndigheten kan vid behov begära att sökande kommer in med kompletteringar till sin
ansökan. Detta kan bli aktuellt ifall ansökningsblanketten inte är korrekt ifylld, att de handlingar som
krävs inte är bifogade, eller ifall det krävs ytterligare handlingar för att kunna bedöma om gällande
regler uppfylls.
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 Ölands Kommunalförbund. Undertecknad är
vidare medveten om att tillståndet kan återkallas om det vid brand, tillsyn eller brandskyddskontroll
visar sig att rengöringen varit bristfällig.

Underskrift
Ort

Datum

Sökandes underskrift

Namnförtydligande
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