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Detta gäller om du vill sota själv (egensotning) 

Anvisningarna och informationen nedan gäller för samtliga Storstockholms 
brandförsvars (SSBF) medlemskommuner: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, 
Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. 

Villkor för medgivande 
Vill du ta över ansvaret för din sotning har du rätt att göra det. För att få ett 
medgivande om egensotning behöver SSBF försäkra sig om att brandskyddet kommer 
att vara betryggande.  
 
Endast byggnadsägare kan ansöka om egensotning. Om ditt boende är en bostadsrätt 
eller ingår i en samfällighet eller kolonilottsförening utgår SSBF ifrån att ansökan 
överensstämmer med föreningens stadgar.  
 
Är du osäker på om du som enskild boende kan ansöka ska du kontrollera med din 
styrelse om vad som gäller. När en ansökan angår hela samfälligheten eller föreningen 
ska det framgå att ansökan rör samtliga boenden samt att den som skriver under har 
mandat för detta.  

Ansvar som egensotare 
Som egensotare ansvarar du för att anläggningen sotas enligt gällande sotningsfrister 
och att sotningstillfällen dokumenteras och redovisas vid brandskyddskontroll och på 
SSBF:s begäran.  
 
Observera att medgivande om egensotning endast gäller rengöring (sotning). 
Brandskyddskontroll kommer fortsatt att utföras av SSBF:s avtalade entreprenör.  

Förutsättningar för ett medgivande 
• Godkänt protokoll från senaste brandskyddskontroll eller om den ännu inte har 

utförts protokoll från nyinstallationsbesiktning.  

• Finns det brister på objektet som resulterat i ett föreläggande om åtgärd vid 
brandskyddskontroll ska dessa åtgärdas innan ansökan skickas in.  

• SSBF bedömer att sotningen kommer att ske på ett ur brandskyddssynpunkt 
betryggande sätt.  

Bedömningsgrunder 
SSBF bedömer att ett betryggande brandskydd kan bibehållas om du som 
byggnadsägare kan intyga följande:  

• 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.  
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• Du har verktyg att avlägsna sot med.  

• Du har sådan fysik att du klarar av att klättra upp på taket, om du sotar uppifrån, 
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.  

Gällandetid  
För att SSBF ska kunna uppfylla sitt ansvar och tillse att alla sotningspliktiga objekt i 
kommunen får sotning har medgivandet en tidsbegränsning.  
 
Medgivandets gällandetid är kopplat till avtalstiden för SSBF:s nuvarande entreprenör 
för sotning i distriktet. När nuvarande entreprenörs avtal för sotning löper ut upphävs 
medgivandet.   
 
Önskas förlängd egensotning skickas e-post märkt ”förlängd egensotning” till SSBF:s 
registratur på registrator@ssbf.brand.se där fastighetsbeteckning och gatuadress anges.  

Återkallande av medgivande 
Medgivandet kan återkallas om det vid brandskyddskontroll upptäcks att sotningen 
utförts bristfälligt.  
 
Vill du återkalla ditt medgivande och återgå till SSBF:s avtalade entreprenör ska e-post 
skickas till registrator@ssbf.brand.se där fastighetsbeteckning och gatuadress anges.  
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Ansökan om egensotning 

☐ Jag har tagit del av anvisningarna och informationen (sidan 1 och 2) i dokumentet 
”Detta gäller om du vill sota själv (egensotning)” och intygar att de efterlevs.

Datum och underskrift 
Ort Datum 

Signatur 

Namnförtydligande 

Uppgifter om ägare 
Namn E-postadress

Gatuadress Postnummer och ort 

Telefon/mobil Fastighetsbeteckning (på rengöringsobjektet) 

Adress (på rengöringsobjektet), om annan än ovan Kommun 

Uppgifter om objekt 
Objekt (eldstad) Fabrikat Bränsleslag Senast utförd 

sotning 

Ansökan skickas till: Storstockholms brandförsvar, Box 1328, 111 83 Stockholm. 

Behandling av personuppgifter 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap 4 § ska kommunen i brand-
förebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbrännings-
anordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill 
hörande rökkanaler”.  

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för den myndighetsutövningen och 
utgör därmed rättslig grund enligt dataskyddsförordningen. 
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Storstockholms brandförsvars svar på ansökan 
Gällandetid Gällandetid följer eventuell förlängd avtalstid 

☐ Beviljas

☐ Avslås

Skäl till beslut 

Ort Datum 

Signatur 

Namnförtydligande 
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