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Ansökan om att rengöra/sota
förbränningsanordning och imkanaler
Ifylld blankett skickas till:
Jönköpings kommun
Räddningstjänsten
551 89 Jönköping

Fastighetsägare
Företagsnamn (för fysisk person anges fullständigt namn):

Personnummer (10 siffror)

Postadress:

Postnummer och postort:

E-postadress:

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)/mobiltelefon

Utförare av rengöring (om det är någon annan än fastighetsägaren)
Förnamn, Efternamn eller företagsnamn:

Personnummer/organisationsnummer (10 siffror)

Postadress:

Postnummer och postort:

E-postadress:

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)/mobiltelefon

Fastighet
Fastighetsbeteckning:
Postadress:
Postnummer och postort:

Sotningsobjekt/förbränningsanordning/imkanal
Objekt

Fabrikat och typ

Bränsle

Objekt 1:

Fabrikat och typ:

Bränsle

Objekt 2:

Fabrikat och typ:

Bränsle

Objekt 3:

Fabrikat och typ:

Bränsle

Objekt 4:

Fabrikat och typ:

Bränsle

Räddningstjänsten Jönköpings kommun

Besöksadress: Glansgatan 7

Tfn: 036-10 50 00
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Kompetens
Dokumenterad utbildning

Bilaga

Dokumenterad utbildning

Bilaga

Dokumenterad utbildning

Bilaga

Utrustning
Notera vilken utrustning, vilka redskap som finns tillgänglig och används vid rengöringen/sotningen.

Villkor
Undertecknad har tagit del av och förstått vilka krav som ställs på den person som ska sota/rengöra objekt på
sin fastighet. Undertecknad eller den som ska utföra sotningen, har tillgång till den utrustningen som krävs,
har fysisk förmåga att sota anläggningen och förbinder sig att:
-

Följa rengöringsfrister samt att dokumentera rengöringen/sotningen. Dokumentation skall vid
begäran visas upp för kommunen.

-

Att anmäla ändrade förhållanden vad gäller eldningsanläggningen till kommunen, till exempel val av
bränsle eller ändrad eldningsfrekvens. Även ändrade förhållande i övrigt till exempel ägarbyte ska
anmälas till kommunen.

Fastighetsägarens underskrift
Fastighetsägarens underskrift

Namnförtydligande

.................................................................................

..................................................................................

Ort

Datum

.................................................................................

..................................................................................

De personuppgifter som du lämnar i samband med din ansökan hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden för vår
behandling är myndighetsutövning eller allmänt intresse. Uppgifterna behöver vi för att kunna hantera din ansökan. Uppgifterna lagras under ett år.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Behandlingen av ärendet sköts av den
Olycksförebyggande avdelningen på räddningstjänsten.
Mer information hur kommunen hanterar personuppgifter finner du på kommunens webb www.jonkoping.se sökord: personuppgifter. Har du några
invändningar kring vår behandling av personuppgifterna vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på 036-10 50 00.

Räddningstjänsten Jönköpings kommun
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Så här fyller du i blanketten:
Fastighetsägare
Det är bara fastighetsägaren som kan ansöka om att själv eller låta någon annan sota/rengöra
förbränningsanordning eller imkanaler. Namn och kontaktuppgifter anges här.
Utförare av rengöring (om det är någon annan än fastighetsägaren)
Om någon annan än fastighetsägaren skall utföra sotning/rengöring skall dessa uppgifter anges här.
Fastighet
Fastighetens beteckning samt adress anges här.
Sotningsobjekt
Här ska uppgifter om anläggningen fyllas i. Vilken typ av förbränningsanordning det gäller, fabrikat och typ
(om uppgiften finns) samt bränsle.
Kompetens och utrustning
Fastighetsägaren alternativt den som ska utföra sotning/rengöring ska här beskriva sin kompetens inom
området. Kopia på kursintyg eller yrkesbevis skall bifogas (bilaga 1, 2 etc). Skriv även upp vilka redskap
som finns för sotning/rengöring.
Villkor
Läs noga igenom villkoren som gäller.
Fastighetsägarens underskrift
Ange ort och ansökningsdatum. Med din namnteckning intygar du att dina uppgifter är sanningsenliga.

Räddningstjänsten Jönköpings kommun

Besöksadress: Glansgatan 7

Tfn: 036-10 50 00

