
ANSÖKAN  
rensning/sotning av egen anläggning

Ankomststämpel

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare

Sökandes namn (om annan än fastighetsägare)

Objektets postadress (gata, postnummer, ort)

Fakturaadress (inklusive eventuella referensnummer med mera)

Sökandes e-postadress

E-faktura/ID-nr

Sökandes organisations-/personnummer

Sökandes telefon dagtid Sökandes mobilnummer

Fastighet och sökande

Skyddad identitet

Jag har den kännedom om eldstad, rökkanal etc. som krävs för att kunna utföra rengöring

Jag har de redskap som krävs för att kunna genomföra rengöring (lina, lod, viska etc.)

Jag har fysiska förutsättningar att kunna genomföra rengöring, exempelvis beträda tak

Intygan från sökanden

Namnteckning sökande

Namnteckning fastighetsägare 
(om annan än sökande)

Namnförtydligande sökande

Namnförtydligande fastighetsägare
(om annan än sökande)

Ort och datum

Ort och datum

Jag intygar att de uppgifter som lämnas i ansökan är riktiga. Jag är införstådd med att jag tar över ansvaret för sotningen av de ob-
jekt som jag erhåller medgivande för och att jag är skyldig att sota objekten enligt de sotningsfrister som gäller för respektive objekt. 
Brandskyddskontroll av objekten kommer att utföras av kommunens brandskyddskontrollant i enlighet med de frister som anges av 
Statens räddningsverk.

Vidare förbinder jag mig att dokumentera rengöringstillfällena i journal och på anmodan redovisa dessa för kommunen och brand-
skyddskontrollanten. Undertecknad är vidare medveten om att tillståndet kan återkallas om det vid brand, tillsyn eller brandskydds-
kontroll visar sig att rengöringen varit bristfällig. Jag åtar mig vidare att underrätta byggnadsnämnden när jag inte längre kan eller 
vill utföra sotningen enligt åtagande samt även när jag säljer fastigheten.

Ansökan skickas till: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund eller lämnas på kommunhuset på Brotorget 1 i Lund.

Objekt 1

Objekt 2

Tillverkningsår

Tillverkningsår

Fabrikat

Fabrikat

Bränsleslag

Bränsleslag

Uppgifter om reningsobjektet (Vid fler objekt än två kan du använda baksidan på blanketten)

Typ

Typ

Kort beskrivning av objekt 1

Kort beskrivning av objekt 2
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