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Ansökan/Beslut om medgivande för sotning av egen anläggning på
fastigheten:…………………………….samt fastigheten……………………………
Ansökande
Namn (ägare) Texta gärna

Adress

Postnr

Annan som skall utföra sotningen

Namnteckning

Ort

Tel. Bostad

Make/maka

Namn

Adress

Pnr ÅÅMMDDXXXX

Post nr

Teknisk utrustning för sotning finns

JA

Sambo

Mobil

Son/Dotter

Pnr ÅÅMMDDXXXX

Namnteckning

Ort

Tel. Bostad

Mobil .

NEJ

Uppgifter om sotningsobjekt för fastigheten…………………….……………………………
Objekt

Fabrikat

Typ

Tillverkningsår

Bränsleslag

1
2
3

Uppgifter om sotningsobjekt för fastigheten…………………….……………………………
Objekt

Fabrikat

Typ

Tillverkningsår

Bränsleslag

1
2

Skorstensfejarmästarens yttrande
Tillstyrks
Avstyrks
Ort
Datum

Kommentar:

Underskrift

Namnförtydligande

Myndighetens beslut
Beviljas
Ort
Sundsvall
Underskrift

Genomfört kurs i egensotning
Avslås
Datum

Beslutande enligt delegation

Medgivande enligt detta beslut gäller tills vidare
men kan återkallas om det vid en
brandskyddskontroll, regelbunden eller särskild,
visar sig att sotningen inte blivit utförd på ett
från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
Medgivandet upphör automatiskt vid ägarbyte.

JA

Registrerad egensotare
Diarienummer:
Jag intygar härmed att de uppgifter som lämnats i denna
ansökan är riktiga.
Jag är införstådd med att jag tar över ansvaret för
sotningen av de objekt som jag erhåller medgivande för
och att jag är skyldig att sota objekten enligt de
sotningsfrister som gäller för respektive objekt.
Utförda sotningar skall dokumenteras i särskild
liggare som skall kunna uppvisas vid
brandskyddskontroll.

………………………………………………………………..
Underskrift fastighetsägare
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Anvisningar
Uppgifter om ägare och fastighet
I detta avsnitt anges de uppgifter som gäller lagfaren ägare och fastighetsbeteckning med adress där
sotningsobjekten är belägna.
Annan än fastighetsägaren som skall utföra sotningen
I detta avsnitt anges de uppgifter som gäller om inte lagfaren ägare själv skall utföra rengöring/sotningen.
Genom kommunalt beslut ges dispens till fastighetsägare eller någon annan i dennes familj. Dispens kan
även ges till den som hyr / arrenderar hel fastighet.
Uppgifter om sotningsobjekt
I detta avsnitt beskrivs varje sotningsobjekt som omfattas av ansökan på en separat rad. Samtliga objekt
skall vara belägna på samma fastighet. Observera att alla förändringar på objektet skall anmälas till
skorstensfejarmästaren t.ex. ändrat utförande, byte av bränsleslag mm vilket kan medföra att beslut om
medgivande att sota själv kan omprövas.
Ägarens kompetens
Som framgår av Statens Räddningsverks allmänna råd och kommentarer om sotning (SRVFS 2004:5) skall
ägaren/utföraren styrka sin kompetens vad avser kunskaper om rengöring och om brandskydd. Detta kan
exempelvis ske genom intyg över genomgången kurs. Intyg skall bifogas ansökan.
Teknisk utrustning för sotning
Här intygar sökanden att nödvändig teknisk utrustning finns för att utföra sotningen på anläggningen i sin
helhet.
Ägarens underskrift
Ansökan skrivs under av den lagfarne ägaren. Observera texten om ansvar och skyldigheter som står till
höger om underskriften.
Den dokumentation över utförda sotningar som skall finnas skall minst innehålla uppgifter om datum när
sotningen utfördes och vilket sotningsobjekt.
Skorstensfejarmästarens yttrande
Skorstensfejarmästarens yttrande över sotningsobjektens status, komplexitet och belägenhet inhämtas inför
myndighetens beslut. Skorstensfejarmästaren har sedan tidigare kommunens uppdrag att utföra den
lagreglerade sotningen och därmed god kännedom om befintliga anläggningar.
Myndighetens beslut
Medelpads räddningstjänstförbund har delegation från Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner att besluta om
egensotning.
Medgivandet gäller normalt tillsvidare men kan återkallas om sotningen inte utförs på ett från
brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Medgivandet är personligt och upphör automatiskt vid ägarbyte.
Vid beslut om avslag för ansökan lämnas motivering och besvärshänvisning i särskild skrivelse.

