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Anvisningar till ”ansökan om att få rengöra – sota”
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 sotningen på den
egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotning kan ske på ett från
brandskyddspunkt betryggande sätt.
Denna möjlighet omfattar endast sotningsmomentet (rengöringen) medan
brandskyddskontrollen även fortsättningsvis ska genomföras av skorstensfejarteknikern.
Frister för denna kontroll framgår av Räddningsverkets föreskrifter SRVFS 2003:11.
Ett medgivande om att få sota själv kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller
tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker
från brandskyddssynpunkt.
 
I propositionen till lagen anförs bl.a:

• Ett medgivande av kommunen skall ha föregåtts av ett aktivt val från den enskildes sida.
Vid prövningen av om sotningen kan ske på ett betryggande sätt bör kommunen beakta
risksituationen, förbränningsanordningens komplexitet och den enskildes kunskap samt
förutsättningar för uppgiften. Kommunen skall försäkra sig om att sotningen utföres på
ett kompetent och ansvarsfullt sätt.

• Den som vill sota sin egen förbränningsanordning måste skaffa sig nödvändig kunskap
om rengöring och om brandskydd.

• Skulle det vid brandskyddskontroll eller vid tillsyn visa sig att rengöringen inte skett på
ett betryggande sätt bör kommunen inte vidare medge att den enskilde fastighetsägaren
utför sotning. 

I statens Räddningsverks allmänna råd och kommentarer om sotning (SRVFS 2004:5)
återges vad ovan nämnts om prövning samt tilläggs:

• Prövningen av ansökan bör omfatta förutsättningarna för att utföra sotning i dess helhet.
Här avses bland annat tankarbete för sotning av rökkanal i skorsten.

Med ovanstående som grund rekommenderas fastighetsägaren:

• Att genomgå en kurs/ utbildning för den enskilde i sotning (rengöring), drift och skötsel
samt eldingsteknik. Ett exempel på sådan utbildning är den som Svenska
brandskyddsföreningen tagit fram. Det kan finnas andra bildningsförbund med liknande
utbildningar.

• Att kontakta sitt försäkringsbolag i frågan.
• Att i övrigt beakta de krav  - förbindelser som redovisas i ansökan.

Bengt Nilsson 
Räddningschef
Bodens kommun



Räddnings- och beredskapsförvaltningen                            Till
                                                                                            Räddningstjänsten

                                                                                   Slipvägen 10
                                                                                     961 38 Boden

ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ RENGÖRA (SOTA)

 Sökande/fastighetsägare
Efternamn, Förnamn Personnummer

Adress Postnummer/ort

Telefonnummer

  Fastighet Rengöringsobjekt
Fastighetsbeteckning Fabrikat

Fastighetsadress Bränsle

Postnummer/ort
(Personuppgifter kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen SFS nr: 1998:204 PuL)

 Undertecknad sökande/ ägare
                                         JA        NEJ

- Har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring                       

- Har fysisk förmåga att arbeta på tak                                                                                                                                      

-  Har erforderliga redskap för rengöring                                                                                                                            

- Förbinder mig att följa rengöringsfrister samt att dokumentera rengöring. Dokumentation skall vid
begäran visas upp för kommunen.                                                                                                                                                    

 Underskrift
Ort/Datum Underskrift

 Beslut
 Bifalles med följande villkor:  Avslås

- Ändrade förhållande vad det gäller eldningsanläggningen skall anmälas till kommunen. Detta kan t.ex. gälla val av
bränsle eller ändrad eldningsfrekvens. Även ändrade förhållanden i övrigt, t.ex. ägarbyte, skall anmälas till kommunen.
- Fastighetsägaren skall iaktta de sotningsfrister som fastställts av kommunen.
- Beslutet gäller tills vidare (alternativ t.o.m.………….)
- Tillståndet att rengöra/sota själv kan återkallas om det visar sig att rengöringen/sotningen inte utförts på ett från
brandskyddssynpunkt tillfredställande sätt.

Boden kommun, Datum Underskrift

Beslutande enligt delegation:
Bengt Nilsson
Räddningschef

Kopia av beslut har meddelats Sotarn i Boden AB.


