Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg,
Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Ansökan om byte av sotare
Egensotning
Vill du ta över ansvaret för din sotning har du rätt att göra det. För att få ett
medgivande om egensotning behöver brandförsvaret först försäkra sig om att
brandskyddet kommer att vara betryggande.
Villkor för egensotning
Fastighetsägarens ansvar för sitt brandskydd
Det finns två varianter av egensotning. Antingen genom eget utförande eller så byter du
till en annan behörig sotare som utför arbetet.
Oavsett om du utför sotningen själv eller anlitar en annan sotare är det du som
fastighetsägare som har ansvar för att anläggningen sotas enligt gällande
sotningsfrister och att sotningstillfällen dokumenteras och redovisas vid
brandskyddskontroll och på kommunens begäran. Detta gäller både vid eget utförande
och vid byte av sotare. Ansvaret att sotning sker inom frist kan inte läggas över på en
annan behörig sotare.
Medgivande om egensotning gäller endast rengöring (sotning). Brandskyddskontrollen
av objekt i denna ansökan kommer att utföras av den kommunalt utsedde
skorstensfejarmästaren eller av entreprenörens behöriga personal i enlighet med de
frister som anges i MSBSF 2014:6.
Förutsättningar för ett godkänt beslut om egensotning

•
•

Godkänt protokoll från senaste brandskyddskontroll eller om den ännu inte har
utförts protokoll från nyinstallationsbesiktning.
Kommunen bedömer att sotningen kommer att ske på ett ur
brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Bedömning av om sotningen kommer att ske på ett säkert och ansvarsfullt sätt sker
utifrån följande punkter.
Eget utförande
Ska du sota själv behöver du intyga att:
• Du har tillräcklig kunskap om din anläggning. Du vet hur rökgaserna passerar
genom eldstad, förbindelsekanal och skorsten och du vet hur du kommer åt alla
utrymmen där rökgaserna passerar.
• Du vet hur du får ut allt sot som tas bort från utrymmen i eldstad och rökkanal
och om det finns några rensluckor vet du var de sitter.
• Du har verktyg att avlägsna sot med.
• Du har sådan fysik att du klarar av att klättra upp på taket och ta dig in till
eventuella rensluckor på svåråtkomliga ställen.
• Du har en grundläggande kunskap om brandskydd och skulle upptäcka om det
fanns enklare brister på anläggningen.
Anlita annan behörig sotare (Byte av sotare)
•

Företagets personal som självständigt utför rengöring har erforderlig
yrkesutbildning.
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Formulär, ansökan om egensotning genom annan behörig sotare
Skriv tydligt, texta gärna
Uppgifter om ägare och objekt
Namn

E-postadress

Adress

Postnummer och ort

Telefon/Mobiltelefon

Fastighetsbeteckning (på rengöringsobjekt)

Adress (på rengöringsobjekt) om annan än ovan

Kommun

Objekt (eldstad/imkanal)

Fabrikat

Bränsleslag

Uppskattad eldningsmängd i m3

Finns det brister på objektet som resulterat i föreläggande vid brandskyddskontroll skall det åtgärdas innan ansökan om
egensotning skickas in.

Uppgifter om annan behörig sotare
Namn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon/Mobiltelefon

E-postadress

Jag har tagit del av villkoren för egensotning (sid1) och intygar att de efterlevs
Ort

Datum

Underskrift
Namnförtydligande

Storstockholms brandförsvars svar på ansökan
Beviljas

Avslås

Ort/Datum

Underskrift

Skäl till beslut

Namnförtydligande

Hantering av personuppgifter
Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Vill du läsa mer om vår
personuppgiftshantering gå in på vår hemsida www.storstockholm.brand.se

Ansökan sändes till: Storstockholms brandförsvar, Box 1328, 111 83 Stockholm
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