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ANSÖKAN OM ATT LÅTA ANNAN
SOTA PÅ EGEN FASTIGHET

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
VÄSTRA SKARABORG
Lidköping - Vara - Grästorp - Essunga

Sökande
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon

E-post

Ort

Fastighet där eldstaden/eldstäderna är placerade
Kommun

Fastighetsbeteckning

Adress

Postnummer

Ort

Uppgifter om eldstäder
Alla eldstäder som du vill låta annan rengöra på den aktuella fastigheten ska tas upp i ansökan. Eldstäder som inte tas
upp i ansökan kommer likt tidigare att rengöras av kommunens upphandlade entreprenör.
Typ av eldstad (värmepanna, braskamin etc.)

Fabrikat/modell/tillverkningsår

Bränsleslag

Uppgifter om utföraren
Företag/namn

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Postnummer

Telefon

E-post

Ort

Till ansökan ska bifogas examensbevis som styrker att den eller de personer som ska utföra
sotning är utbildade skorstensfejare.
Ansökan ska undertecknas som bekräftelse på att sökande är införstådd med följande
förutsättningar för medgivandet.

Utföraren är skyldig att följa de sotningsfrister (hur ofta sotning ska utföras) som gäller för
respektive eldstad samt att dokumentera när sotning av alla ingående anläggningsdelar har
utförts. Dokumentation gällande genomförda sotningar ska kunna uppvisas vid
brandskyddskontroll.

Adress
Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING vid Vänern

Telefon
0510-77 17 00
Fax
0510-77 08 39

Org.nr
212000-1694
VATnr
SE212000169401

E-post
raddningstjansten@lidkoping.se
Internet
www.rvs112.se
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Jag är medveten om att brandskyddskontroll (myndighetsbesiktning av eldstäders brandskydd)
även fortsättningsvis kommer att utföras av Räddningstjänsten Västra Skaraborg enligt
föreskrivna intervall.



Jag är medveten om att medgivandet kan återkallas om det vid brandskyddskontroll
framkommer att sotning inte skett på ett tillfredsställande sätt.



Jag är medveten om att jag måste anmäla upphörande av egensotning om avtal med aktuell
utförare avslutas. Anmälan om upphörande av egensotning innebär att kommunens
upphandlade entreprenör tar över sotning av angivna eldstäder på aktuell fastighet.

Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS) hanterar personuppgifter enligt GDPR – General Data Protection Regulation. RVS behandlar
personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning inom vårt verksamhetsområde och när det behövs för att utföra den uppgift som avses
(till exempel när du skickar in en ansökan eller gör en anmälan).

Sökandes underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

