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RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Trelleborg | Vellinge | Skurup

Ifylld blankett skickas till:

Diarienummer

Trelleborgs kommun
Kundtjänst
Algatan 13
231 83 Trelleborg

Blankett för val av sotare. Ifylls av fastighetsägaren
Omval av sotare går att göra en gång om året. Omval som inkommer till oss senast den 30
november gäller från och med 1 januari följande år. Mer information finns på nästa sida.
Namn på fastighetsägare

Fastighetsbeteckning

Adress

Postnummer och ort

Kommun

☐ Trelleborg

Mobiltelefonnummer eller hemtelefonnummer

☐ Vellinge

☐ Skurup

E-postadress

Vi jämför med uppgifter i fastighetsregistret. E-post och telefonnummer är inte obligatoriskt men behövs för att sotarna ska kunna
komma i kontakt med dig och i vissa fall erbjuda mejl- och SMS-aviseringar om sotning och brandskyddskontroll.

Ny fastighetsägare eller ny eldstad eller anläggning
Om du är ny ägare till en fastighet eller har installerat fastighetens första eldstad/anläggning har
du i vissa fall rätt att göra ett nyval. Se ytterligare information på nästa sida.
☐ Jag är ny fastighetsägare. Tillträdesdag:
☐ Ny eldstad/anl. Ange år-månad för slutbesked eller första användning:
Vi jämför med inskrivningsdag i fastighetsregistret. Ange vad som kom först av slutbesked eller första användning

Nuvarande sotare
Ange vem som senast sotade din anläggning
☐ SIMAB
☐ Skorstensfejarmästare Lundquist AB

☐ Vet inte

☐ Egensotning/annan sotare (ange vem):
Om ”annan sotare” ansvarar du själv för att avboka denna.

Ange vem som senast utförde brandskyddskontroll på din anläggning
☐ SIMAB
☐ Skorstensfejarmästare Lundquist AB
☐ Vet inte/annan

Ditt val av sotare
Välj vem du vill ska utföra sotning och brandskyddskontroll Startdatum (ifylls av kommunen)
☐ SIMAB
☐ Skorstensfejarmästare Lundquist AB

Underskrift
Datum

Version 2019-10-31

Underskrift fastighetsägare

Namnförtydligande

Räddningstjänsten Trelleborg
Nygatan 15, 231 44 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00
trelleborg.se | raddningstjansten@trelleborg.se

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199

2 (3)

Information om val av sotare
Kommunen är enligt lag ansvarig för att förbränningsanläggningar rengörs (sotas) och
brandskyddskontrolleras. Till sin hjälp har kommunen två avtalade sotningsentreprenörer som
ska utföra detta på fastighetsägarnas bekostnad enligt kommunens taxa.
Det är möjligt att byta sotare en gång om året. Denna blankett måste vara kommunen tillhanda
senast den 30 november om bytet ska träda i kraft den 1 januari följande år. Om bytesblanketten
inkommer efter den 30 november, sker bytet den 1 januari ett år efter det följande året.
En fastighetsägare har möjlighet att sota själv eller anlita någon annan för sotning. I så fall ska
inte denna blankett användas. Använd istället blankett för ansökan om egensotning.

Ett omval får inte medföra att en sotning blir försenad
Din nuvarande sotare ska kunna utföra årets planerade sotning inom rätt frist även om du gör
detta omval. Tänk på att sotaren som du väljer kanske inte har möjlighet att sota din anläggning
tidigt på det kommande året och kan komma att utföra sotningen under annan period på året än
din nuvarande sotare. En utebliven eller försenad sotning kan medföra att anläggningen får ett
eldningsförbud.

Ett omval innebär inte att några anmärkningar försvinner
Din nuvarande sotares anmärkningar på din eldstad förs över till din valda sotare.

Ny fastighetsägare
Om du är ny ägare till en fastighet har du i vissa fall rätt att göra ett nyval. Det innebär att ditt
val blir giltigt från dagen vi mottagit ditt val av sotare. Med ny ägare menas att:
 du har inte fått sotat eller brandskyddskontrollerat sedan du tillträdde fastigheten, och
 du har tillträtt din fastighet inom nuvarande år eller under de senaste 6 månaderna.

Ny eldstad eller anläggning
Om du har installerat fastighetens första eldstad eller anläggning och inte fått denna sotad,
rengjord eller brandskyddskontrollerad än, har du rätt att göra ett nyval. Om fastigheten har
sotning sedan tidigare ska du meddela din nuvarande sotare att du har en tillkommande eller
förändrad eldstad eller anläggning.

Val som gäller från och med omgående
Ditt val räknas som nyval och träder ikraft omgående om
 om du är ny fastighetsägare enligt ovan, eller
 om du precis har installerat fastighetens första eldstad enligt ovan, eller
 om din egensotning upphör eller om du haft annan än kommunens avtalade sotare.
I övrigt beviljas normalt inte ett val att träda ikraft omgående.

Brandskyddskontroll
Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av kommunens avtalade sotningsentreprenörer.

Imkanal och spisfläkt
Imkanal och spisfläkt i privatbostäder omfattas inte av sotningen. Fastighetsägaren ansvarar
själv för att dessa blir rengjorda.
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Information om hantering av personuppgifter
Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar i detta ärende. De
personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, adress, fastighetsbeteckning,
telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av att det krävs för
att vi ska kunna hantera vår myndighetsutövning. Uppgifterna kommer enbart att användas i
syfte att Trelleborgs kommun och sotningsentreprenörerna ska kunna fullfölja sina uppdrag.
Kommunen kan använda uppgifterna för att skicka ut information om sotning.
Dina personuppgifter kommer att lagras och förtecknas i ett databaserat register och
papperssystem hos Trelleborgs kommun. Dessutom hanteras de lämnade uppgifterna av de
sotningsentreprenörer som Trelleborgs, Vellinges och Skurups kommuner har tecknat avtal
med.
Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och
behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för
denna behandling är Kommunstyrelsen som kan kontaktas på kundtjanst@trelleborg.se.
Personuppgifter som registreras i samband med val av sotare gallras efter maximalt fem år.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om
Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för
Trelleborg kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

