Ansökan om rengöring (sotning) av egen anläggning enligt
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Fastighetsägare och fastighet
Namn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Mailadress

Telefonnummer

Fastighetsbeteckning för sotningsobjekt

Sotningsobjekt
Objekt (eldstad)

Tillverkningsår

Bränsleslag

Uppskattad eldningsmängd i m3

Förutsättningar för ett godkänt beslut om egensotning





Godkänt protokoll från senaste brandskyddskontroll eller om den ännu inte har utförts
protokoll från nyinstallationsbesiktning.
(Finns det brister på protokollet ska det intygas på separat papper att samtliga brister är
åtgärdade.)
Underskrift av samtliga fastighetsägare.
Kommunen bedömer att rengöringen (sotningen) kommer att ske på ett säkert och
ansvarsfullt sätt.

PO ST ADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

PLUSGIRO

Box 802, 761 28 Norrtälje

Baldersgatan 27 J

0176-710 00

raddningstjansten@norrtalje.se

3 20 65-5

ORG ANISAT IO NSNUMMER

TELEFAX

WEBB

BANKG IRO

212000-0217

0176-716 60

norrtalje.se

451-7694

norrtalje.se

RÄDDNINGSTJ ÄNSTEN
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Bedömning av om rengöringen (sotningen) kommer att ske på ett ur brandskyddssynpunkt
betryggande sätt sker utifrån följande punkter:
Egensotning av egen anläggning.

Ja

Jag har tillräcklig kunskap om min anläggning. Jag vet hur rökgaserna passerar genom eldstad,
förbindelsekanal och skorsten och jag vet hur jag kommer åt alla utrymmen där rökgaserna passerar.
Jag vet hur jag får ut allt sot som tas bort från utrymmen i eldstad och rökkanal, om det finns några
rensluckor vet jag var de sitter.
Jag har verktyg att avlägsna sot med.
Jag har sådan fysik att jag klarar av att klättra upp på taket och kan ta mig in till eventuella rensluckor på
svåråtkomliga ställen.
Jag har en grundläggande kunskap om brandskydd och skulle upptäcka om det fanns enklare brister på
anläggningen.

Egensotning med annan behörig sotare. Följande dokument bifogas.

Ja

Företagets personal som självständigt utför rengöring har erforderlig yrkesutbildning.
Företagets ansvarsförsäkring.
Intyg från sotaren att den tar på sig att utföra arbetet.

Tänk på att
Tillståndet gäller endast för den sökande fastighetsägaren och det rengöringsobjekt som anges i
ansökan.
Oavsett om du kommer att utföra sotningen själv eller kommer att anlita en annan sotare är det du
som fastighetsägare som har ansvar för att det sker på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt,
att anläggningen sotas enligt gällande sotningsfrister och att sotningstillfällen dokumenteras i bifogad
sotningsjournal.
Brandskyddskontrollen av objektet i denna ansökan kommer att utföras av den kommunalt
utsedde skorstensfejarmästaren eller av denne utsedd behörig personal i enlighet med de frister som
anges i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps författningssamling (SRVFS 2005:9).
Byggnad med egensotning får inte hyras ut.
Ändrade förhållanden vad det gäller eldningsanläggningen ska anmälas till Sotningsdistriktet, detta
kan t.ex. gälla val av bränsle eller ändrad användningsfrekvens. Ägarbyte ska anmälas till
Sotningsdistriktet och till Räddningstjänsten.
Tillståndet gäller normalt tills vidare, det följs upp var femte år och kan återkallas om det visar sig att
rengöringen (sotningen) inte blivit utförd på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vid
ägarbyte av fastigheten måste den nya ägaren göra en egen ansökan om den vill rengöra (sota) själv
i fastigheten. Vid eventuell förändrad lagstiftning kan tillståndet upphöra.
Samtliga ägare till fastigheten ska godkänna och skriva under ansökan.
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Lagrum
Som följer av 3 kap 4 § Lagen om skydd mot olyckor, får kommunen efter ansökan medge att en
fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten, om sotningen
kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Jag intygar härmed att de uppgifter som lämnas i denna ansökan är riktiga. Jag är införstådd
med de villkor som gäller för sotning av egen anläggning.
Fastighetsägare 1
Ort Datum

Namnförtydligande

Namnteckning

Fastighetsägare 2
Ort Datum

Namnförtydligande

Namnteckning

Norra sotningsdistriktet
AB Roslagssotar´n
Box 7, 764 21 Väddö
Tel. 0176-520 80
Södra Sotningsdistriktet
Bernhard Schritter AB
Bergshamravägen 40
760 10 Bergshamra
Tel. 0176-22 39 10

Ansökan skickas till:
Räddningstjänsten Norrtälje, Box 802, 761 28 Norrtälje,
Beslut kommer att meddelas i särskilt brev.

