Ansökan om sotning av egen
anläggning och beslut
Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett.

Uppgifter om ägare
Fastighetsinnehavare namn

Personnummer

Telefon dagtid

Adress

Telefon kvällstid

Mobiltelefon

Postadress

E-postadress

Objekt
Fastighetsbeteckning
Objekt som ska sotas

Fastighetens adress
Fabrikat/typ

Tillverkningsår

Bränsleslag

Fylls i av myndigheten
Sotningsfrist

Ägarens kompetens
Kompetens teoretisk och praktisk (styrkt enligt bilaga)

Bilaga

Utförare av sotning om annan än fastighetsägaren
För och efternamn

Telefon

Adress

Postnummer och ort

Mobiltelefon

Teknisk utrustning för sotning
Utrustning/redskap

Tillgång till

Avser köpa

Villkor
Undertecknad har tagit del av och förstått vilka krav som ställs på den som avser att själv sota sin fastighet.
Undertecknad, eller den som ska utföra sotningen, har tillgång till den utrustning som krävs, har fysisk förmåga att
sotaanläggningen och förbinder sig att:

•
•

Följa rengöringsfrister samt att dokumentera rengöring. Dokumentation ska vid begäran visas upp för kommunen
Att anmäla ändrade förhållanden vad gäller eldningsanläggningen till kommunen, t ex val av bränsle eller
ändradeldningsfrekvens. Även ändrade förhållanden i övrigt, t ex ägarbyte, ska anmälas till kommunen.

Ägarens underskrift
SBRF7003, v1.0, 2017-10-05

Datum

Ort

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten skickas till

Vid frågor, kontakta oss gärna!

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Gesällgatan 6
444 32 Stenungsund

Telefon: 010- 471 44 00
E-post: raddning@sbrf.se
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Sotning egen anläggning, anvisningar
Allmänt
Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), 3 kap. 4 § andra stycket, får kommunen medge att en
fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges
om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
I propositionen till lagen anförs bland annat:
Ett medgivande av kommunen skall ha föregåtts av ett aktivt val från den enskildes sida. Vid prövning av om sotning
kan ske på ett betryggande sätt bör kommunen beakta risksituationen, förbränningsanordningens komplexitet och den
enskildes kunskap samt förutsättningarna för uppgiften. Kommunen skall försäkra sig om att sotning utförs på ett
kompetent och ansvarsfullt sätt.
I Statens Räddningsverks allmänna råd och kommentarer om sotning (SRVFS 2005:9) återges vad ovan nämnts
om prövning samt tilläggs:
Prövning av ansökan bör omfatta förutsättningarna för att utföra sotning av anläggningen i dess helhet.
Härmed avses bland annat takarbete för sotning av rökkanal i skorsten.

Uppgifter om ägare och fastighet
I detta avsnitt anges de uppgifter som gäller lagfaren ägare och fastighetsbeteckning med adress där
sotningsobjekten är belägna.

Uppgifter om det som ska sotas
I detta avsnitt beskrivs varje sotningsobjekt som omfattas av ansökan på en separat rad. Samtliga objekt skall vara
belägna på samma fastighet.
Observera att ändrat utförande, byte av bränsleslag mm skall anmälas till skorstensfejarmästaren och kan medföra att
beslut om medgivande att sota själv kan omprövas.

Ägarens kompetens – krav på utbildning
Som framgår av Statens Räddningsverks allmänna råd och kommentarer om sotning (SRVFS 2005:9) ska ägaren
styrka sin kompetens vad avser kunskaper om rengöring och om brandskydd.
Även ägarens fysiska förutsättningar för att utföra sotningen beaktas.
Den som vill sota sin egen förbränningsanordning måste skaffa sig nödvändig kunskap om rengöring och om
brandskydd. Intyg på genomförd utbildning ska bifogas ansökan.
Genomförd brandskyddskontroll utan anmärkning krävs. Vid anmärkning ska dessa åtgärdas före medgivande är
möjligt.

Teknisk utrustning för sotning
I detta avsnittet redovisas den utrustning/redskap som ägaren har eller avser att skaffa för att utföra sotningen. Listan
ska omfatta all den utrustning/redskap som krävs för att sota anläggningen i sin helhet.

Ägarens underskrift
Ansökan skrivs under av den lagfarne ägaren.

2 (2)

