2017-08-10

Dispensansökan för rengöring av förbränningsanordning med tillhörande
rökkanaler i kommunerna: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby,
Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Ansökan om att själv utföra rengöring, inklusive
riktlinjer för rengöring
Från och med 2004-01-01 gäller Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), LSO,
som delvis behandlar brandskyddskontroll och rengöring (sotning).
Sotningsverksamheten är indelad i två delar: rengöring (sotning) respektive brandskyddskontroll. Kommunen får enligt 3 kap 4 § LSO medge att en fastighetsägare utför
sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen
kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vid prövning av ansökan
beaktas förbränningsanordningens komplexitet, risksituationen, den enskildes kunskap
samt de generella förutsättningarna för uppgiften. Sotning i flerfamiljshus eller
fastigheter i tätbebyggt område kräver att du har kompetens som skorstensfejare.
Brandskyddskontrollen kommer att skötas av det företag som Storstockholms
brandförsvar utsett och debiteras enligt av kommunen fastställd taxa. Begäran om byte
av sotare eller ansökan om att sota själv ska göras minst fyra veckor före aviserad sotning.
Uppgifter om ägare
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon/Mobiltelefon

E-postadress

Uppgifter om rengöringsobjekt
Fastighetsbeteckning (på rengöringsobjektet)

Adress (på rengöringsobjektet) om annan än ovan
Kommun

Objekt (eldstad)

Fabrikat

Typ/modell

Bränsleslag

* Finns det föreläggande på eldningsanläggningen skall dessa åtgärdas
innan ansökan om egensotning skickas in.
Övriga upplysningar
Brandskyddskontrollen skall ske enligt Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSBFS 2014:6) fastställda frister. Kontrollen ska utföras av en av
kommunen anvisad brandskyddskontrollant.

Villkor för egensotning
1. Tillstånd att rengöra (sota) gäller endast angiven fastighetsägare och fastighet.
2. Fastighetsägaren skall ha och vidmakthålla erforderlig kunskap om
eldningsanläggningen, ha utrustning och andra förutsättningar så att rengöringen
(sotningen) kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
3. Ändrade förhållanden vad gäller eldningsanläggningen, kan t.ex. gälla val av
bränsle eller ändrad eldningsfrekvens samt förhållande i övrigt t.ex. ägarbyte, ska
anmälas till Storstockholms brandförsvar.
4. Fastighetsägaren skall iaktta de sotningsfrister som fastställts av kommunen.
5. Fastighetsägaren skall journalföra de genomförda rengöringarna. Journalen skall
vara tillgänglig vid brandskyddskontroll.
6. Tillståndet att rengöra (sota) själv kan återkallas om det visar sig att rengöringen
inte utförts på ett från brandskyddssynpunkt tillfredställande sätt.

Ägarens underskrift
Jag intygar:
•

att jag är införstådd med att jag tar över ansvaret för rengöring (sotning)av de objekt som jag
erhållit medgivande för och att jag är skyldig att sota objekten enligt de sotningsfrister som gäller
för respektive objekt. Utförda sotningar ska dokumenteras och uppvisas vid brandskyddskontroll
och på kommunens begäran.

•

att jag har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra
rengöring (sotning) på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

•

att jag är införstådd med riskerna och har den fysiska förutsättningen att arbeta på tak.

•

att jag har erforderliga redskap för rengöring (sotning).

•

att jag är införstådd med att brandskyddskontrollen av objektet/objekten i denna ansökan
kommer att utföras av den kommunalt utsedde skorstensfejarmästaren eller av honom utsedd
behörig personal i enlighet med de frister som anges i MSBSF 2014:6.

•

Att jag är införstådd med att dispensen att rengöra själv återkallas om rengöringen inte utförs på
ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Jag har tagit del av villkoren och intygar att lämnade uppgifter är sanningsenliga
Ort

Datum

Underskrift
Namnförtydligande

Ansökan sändes till: Storstockholms brandförsvar, Box 1328, 111 83 Stockholm
Beslut kommer att meddelas i särskilt brev.
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