Ansökan om att låta annan behörig sotare utföra
rengöring (sotning)
Undertecknad fastighetsägare ansöker härmed, med stöd av Lag om skydd mot olyckor
(SFS 2003:778) 3 kap 4 §, om att få anlita annan skorstensfejare/entreprenör än
kommunens ordinarie entreprenör för rengöring (sotning) av sotningspliktiga objekt på
min fastighet.
Jag förbinder mig att följa de rengöringsfrister som kommunen har beslutat samt att
dokumentera rengöringen. Dokumentationen ska vid begäran kunna uppvisas för
kommunen eller den som utför brandskyddskontroll.
Jag är medveten om att momentet brandskyddskontroll av eldstadsanordningar
(myndighetsutövning) även fortsättningsvis kommer att utföras av kommunens
entreprenör enligt beslutade frister.

Sökande/fastighetsägare
Namn:
Person-/organisationsnummer:
Adress:
Postnummer och ort:
Telefonnummer:

Fastighet som ansökan avser
Fastighetsbeteckning:
Adress:
Postnummer och ort:
Typ av sotningspliktiga objekt (t ex vedpanna, braskamin):
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Uppgifter om entreprenör som jag önskar anlita för rengöring (sotning)
Namn:
Organisationsnummer:
Adress:
Postnummer och ort:
Telefonnummer:
Den som skall utföra rengöring (sotning) skall ha lägst skorstensfejarexamen och vara
anställd i ett sotningsföretag med F-skattebevis och gällande ansvarsförsäkring.
Underskrift
Ort och datum:
Namnteckning:
Namnförtydligande:
Lämnade personuppgifter kommer att registreras hos kommunen och behandlas i
enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

Ansökan skickas till:
Räddningstjänsten
Strängnäs kommun
645 80 STRÄNGNÄS
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Information om hanteringen av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig såsom ditt namn,
adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress samt fastighetsuppgifter.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera din ansökan och
behandla den på ett rättssäkert sätt.
Vi har fått dina uppgifter från dig. Om du inte lämnar dina personuppgifter
kan vi inte utföra våra tjänster. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av
dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra en arbetsuppgift
av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen samt
följa regelverket i Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Dina uppgifter
kommer att sparas så länge vi behöver dem för att handlägga ditt ärende,
alltså så länge som tillståndet för hantering gäller. Dina uppgifter kan komma
bevaras längre utifrån tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och
sekretesslagen och arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan behöva delas med Länsstyrelsen i
Södermanlands län och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
När du skickat in din ansökan blir den en allmän handling. Det innebär att
dina personuppgifter kan komma att lämnas ut om någon begär ut dem enligt
tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen. Däremot kommer vi aldrig
att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Teknik- och fritidsnämnden i Strängnäs kommun.
Adress Nygatan 10, 645 80 Strängnäs. Organisationsnummer 212000-0365. 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 eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att
kontakta oss på e-postadressen teknikochfritidsnamnden@strangnas.se. Vi har
ett gemensamt dataskyddsombud med flera kommuner som är placerad i Flen,
henne når du via svitlana.jelisic@flen.se. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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