ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ RENGÖRA (SOTA)
Sökande/fastighetsägare
Efternamn, Förnamn

Personnummer

Adress

Postnummer/ort

Telefonnummer

Fastighet

Rengöringsobjekt

Fastighetsbeteckning

Fabrikat / Typ

Fastighetsadress

Bränsle

Postnummer/ort

Sotningsfrist

Undertecknad sökande/ägare
JA

NEJ

Har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring





Har fysisk förmåga att arbeta på tak





Har erforderliga redskap för rengöring





Förbinder mig att följa rengöringsfrister samt att dokumentera rengöring. Dokumentation skall vid
begäran visas upp för kommunen.





Underskrift
Ort/Datum

Underskrift

BESLUT
 Bifalles med följande villkor:

 Avslås p.g.a ……………………………………………………

- Ändrade förhållande vad det gäller eldningsanläggningen skall anmälas till kommunen. Detta kan t.ex. gälla val av bränsle
eller ändrad eldningsfrekvens. Även ändrade förhållanden i övrigt, t.ex. ägarbyte, skall anmälas till kommunen.
- Fastighetsägaren skall iaktta de sotningsfrister som fastställts av kommunen.
- Beslutet gäller tills vidare
- Tillståndet att rengöra/sota själv kan återkallas om det visar sig att rengöringen/sotningen inte utförts på ett från
brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt.
- Brandskyddskontroll ska ske enligt av Statens Räddningsverk fastställda frister. Kontrollen utförs av en av kommunen
anvisad brandskyddskontrollant.
Hylte kommun, datum
Underskrift

Kopia av beslutet har meddelats Hylte kommuns skorstensfejartekniker

Information till Dig som skall ansöka om att själv få rengöra
(sota) på den egna fastigheten
ALLMÄNT
Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och därtill hörande förordning (2003:789) trädde i
kraft den 1 januari 2004. Den nya lagen skiljer på rengöring/sotning och brandskyddskontroll.
Lagen ger kommunen rätt att efter ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter
annan utföra rengöring/sotning på den egna fastigheten om detta kan ske på ett från
brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vid prövningen av om rengöringen/sotningen kan
ske på ett betryggande sätt skall hänsyn tas till risksituationen, förbränningsanläggningens
komplexitet och den enskildes kunskap.
Brandskyddskontrollen skall ses som en myndighetstillsyn och skall utföras enligt fastställda
frister oavsett vem som utför rengöringen/sotningen. Kontrollen utförs av en av kommunen
anvisad brandskyddskontrollant.
ANSÖKAN
Ansökan om att själv få rengöra sin anläggning skall göras på den särskilda
ansökningsblanketten som du fått av kommunen. I blanketten skall du fylla i vissa uppgifter
om dig som fastighetsägare och din fastighet. Dessutom skall du intyga att du har kunskaper,
fysisk förmåga och erforderliga redskap för att kunna utföra rengöringen.
För att underlätta ifyllandet av blanketten har du följande förtydliganden till din hjälp.
Med erforderlig kunskap avses:
Lagar och föreskrifter
• Har kunskap om styrande lagar och föreskrifter
• Har kunskap om vad rengöring/sotning respektive brandskyddskontroll innebär
• Har kunskap om gällande sotningsfrister och frister för brandskyddskontroll
Förbränningskunskap
• Har kunskap om förbränningsprocessen och hur man eldar rätt
• Har kunskap om bränslehantering
Anläggningskunskap
• Har kunskap om eldstadens konstruktion och säkerhetsutrustning
• Har kunskap om rökkanalens konstruktion
• Har kunskap om anläggningens brandrisker och ansvaret för att felaktigheter
åtgärdas
Med fysisk förmåga att arbeta på tak avses:
• Har fysisk förmåga att på ett säkert sätt ta dig upp på tak och genomföra rengöring
Med erforderliga redskap avses:
• Har och kan hantera de redskap som krävs för att rengöra eldstad och rökkanal
• Har kunskap om rensningsmetoder vid olika beläggningstyper
Kravet på dokumentation
Rengöringen/sotningen skall dokumenteras. Av dokumentationen skall framgå vem som
utfört rengöringen och när den utfördes. Dokumentationen skall förvaras på objektet och
uppvisas vid brandskyddskontrollen.

