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Ansökan 

Allmänt 

Enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kap. 4 § andra stycket, får kommunen medge att en enskild 

fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges 

om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. 

Ett medgivande av kommunen skall ha föregåtts av ett aktivt val från den enskildes sida. Vid prövning av om ett 

tillstånd kan ges tar kommunen ställning till risksituationen, förbränningsanordningens komplexitet och den 

enskildes kunskap samt förutsättningarna för uppgiften. Detta för att kommunen skall försäkra sig om att sotningen 

utförs på ett kompetent och ansvarsfullt sätt för att förebygga brand. 

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

brandskyddet på den egna anläggningen. Denne skall dokumentera utförda sotningar, i enlighet med det allmänna 

råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har 

meddelat genom MSBFS 2014:6.  

Medgivandet gäller endast själva rengöringen av förbränningsanordningen och inte brandskyddskontrollen som ska 

utföras av kommunens utsedde sotarföretag. Det är vid brandskyddskontrollen som sotaren kontrollerar att en 

sotningsjournal har förts och att rengöring har utförts i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande frister.  

Skulle det vid brandskyddskontroll eller vid tillsyn visa sig att rengöringen inte skett på ett betryggande sätt kan 

kommunen återkalla medgivandet. 

Sotningsfrister 

Kommunen beslutar om de frister (tid mellan sotningar) som gäller vid sotning och dessa redovisas i aktuell Tillsyn- 

och tillståndsplan som finns på Räddningstjänstens hemsida (www.rtjeh.se). Brandskyddskontroll utförs i enlighet 

med nationellt beslutade frister som framgår i föreskriften och allmänna råd om rengöring och brandskyddskontroll 

(MSBFS 2014:6). Fristerna för sotning är satta som absolut lägsta nivå för antal sotningar som bör utföras för 

respektive förbränningsanläggning.  

För de vanligast förekommande objekten gäller följande frister:  

 Värmepanna som är konstruerad att eldas med pellets eller från sotning synpunkt 
motsvarande bränsle = 1 ggr/år 

 Fastbränsleeldad keramisk värmepanna (ved, spannmål, flis, etc), som fungerar som 
huvudsaklig värmekälla = 2 ggr/år 

 Övriga konventionella pannor = 3 ggr/år 

 Pellets, kakelugn, kamin, braskamin eller liknande eldstäder i småhus, som huvudsakligen 
värmer huset eller det rum som den är placerad i = 1 ggr/år 

 Används eldstaden mer sällan, så kallad trivseleldning, och inte som huvudsaklig värmekälla = 
vart tredje år 

 
  

http://www.rtjeh.se/
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Anvisningar 
Uppgifter om ägare och fastighet 
Ange de uppgifter som gäller lagfaren ägare, fastighetsbeteckning och den adress där sotningsobjekten är belägna. 

 
Uppgifter om den person du önskar anlita 
Om du vill anlita någon annan för att sota din anläggning så uppger du det här. Du måste då ange en specifik person 
som utförare. Denne måste minst ha samma kompetens som de som utför rengöring för kommunens räkning. 
Kompetensen skall på ett eller annat sätt vara dokumenterad. Om du vill sota själv så kan du ignorera denna ruta.  
 

Uppgifter om sotningsobjekt 
I detta avsnitt beskrivs varje sotningsobjekt (eldstad, panna etc) som din ansökan avser. Samtliga objekt skall vara 
belägna på samma fastighet. 
 

Bilagor 
Här anger du eventuella bilagor som bifogas till ansökan. Så som intyg, yrkesbevis, bilder m.m. 
 

Ägarens underskrift 
Ansökan ska undertecknas av den lagfarne ägaren av fastigheten.  
 

Tillsynsbesök 
Innan medgivande för egen sotning beviljas utförs normalt ett tillsynsbesök av Räddningstjänst och Skorstensfejar-

mästaren för att säkerställa att den sökande har rätt kompetens och utrustning för att sota själv. Vid besöket bör 

pannan eller eldstaden vara sval och sotningsutrustningen framtagen. Räddningstjänsten kontaktar fastighetsägaren 

för tidsbokning efter inkommen ansökan. 

Sotaren tar en avgift för besöket. Vanligtvis debiteras en timme enligt aktuell taxa. Genomförs en komplett 

brandskyddskontroll så tas en avgift ut för detta. 

Observera att ändrat utförande av eldstaden, byte av bränsleslag m.m. skall anmälas till skorstensfejarmästaren.  

Beslutet om medgivande om att sota själv kan då omprövas. 

Dokumentation över utförda sotningar skall finnas och minst innehålla uppgifter om sotningsdatum och 

sotningsobjekt. 

 

Använd gärna det digitala formuläret för ansökan som finns på hemsidan. I annat fall använd uppgifterna nedan. 

 

Ansökan mailas till: raddningstjanst@rtjeh.se  

 

Alternativt skickas till:   Räddningstjänsten Enköping- Håbo 

  Västra Ringgatan 6, 745 31 Enköping 

 

 

  

mailto:raddningstjanst@rtjeh.se
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Ansökan om rengöring (sotning) av förbränningsanordning på egen fastighet enligt Lag (2003:778) om skydd  

mot olyckor 

Uppgifter om ägare och fastighet       
Namn   Födelsedatum Fastighetsbeteckning   

   

Adress   Telefon mobil Telefon bostad Telefon arbete 

    

Postnummer Ort E-post     
   

   

☐ Åretruntbostad  ☐ Fritidsbostad    
 

☐  Jag önskar sota själv.  ☐  Jag önskar anlita någon annan som sotar åt mig. 

Uppgifter om den person som du önskar anlita (fylls i om du anlitar någon annan utförare)   
Namn (specifik person, ej företag)   Födelsedatum Telefon mobil Telefon hem 

      

Kompetens, anlitad persons kompetens ska minst motsvara MSB:s utbildning för skorstensfejare. Kopia på utbildningsintyg bifogas ansökan. 
 
 

Uppgifter om sotningsobjekt       
Objekt Fabrikat Typ Tillverkningsår Bränsleslag 

     

     

     

 
 

Bilagor:  

 Specificera 

☐  
 

☐  
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 Ja Nej 

- Jag är införstådd med att jag tar över ansvaret för rengöring/ sotningen av de objekt som 
jag får medgivande att rengöra/ sota själv och att jag då är skyldig att rengöra/ sota 
enligt de sotningsfrister som gäller för respektive objekt. 

☐ ☐ 

- Jag har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna 
utföra rengöring/ sotning på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. 

☐ ☐ 

- Jag har fysik förmåga att arbeta på tak. ☐ ☐ 

- Jag har de redskap som krävs för att kunna utföra en rengöring. ☐ ☐ 

- Jag är införstådd med att brandskyddskontrollen av objektet kommer att utföras av den 
kommunalt utsedde skorstensfejarmästaren eller av honom utsedd behörig personal i 
enlighet med de frister som anges i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter för sotning och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). 

☐ ☐ 

- Jag är införstådd med att tillståndet enbart gäller den egna fastigheten och kan komma 
att återkallas om rengöring inte genomförs på ett, ur brandskydds-synpunkt, 
betryggande sätt. 

☐ ☐ 

 
 

Ägarens underskrift   
Ort  Datum 

   

  

Underskrift  Namnförtydligande 

 
………………………………………………………………..  

 

 

Dina personuppgifter (namn, födelsedatum, fastighetsbeteckning, adress, e-postadress och telefonnummer) sparas i Räddningstjänstens 

system. Det gör vi för att kunna komma i kontakt med dig under och efter prövningen om egensotning. Uppgifterna sparas i systemet så länge 

som beslutet är giltigt. Kontakta vårt kansli om du vill veta mer om vår policy för data och informationssäkerhet (STY-3195) eller våra riktlinjer 

för medgivande om egensotning (STY-3317). 


