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Ansökan om egensotning i den egna fastigheten


Bakgrund
Kommunen får enligt 3 kap 4 § LSO medge att en fastighetsägare utför sotning på den
egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett ur
brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vid prövning av ansökan beaktas
förbränningsanordningens komplexitet, risksituationen, den enskildes kunskap samt
de generella förutsättningarna för uppgiften.
Övriga upplysningar
Brandskyddskontrollen ska ske enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) fastställda frister. Kontrollen utförs av Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
(RSG). Tillståndets giltighetstid efter beslut gäller till nästkommande
brandskyddskontroll och förlängs automatiskt om inte skäl för återkallande finns.
Villkor
Egensotning kan inte medges i sammanhängande trähusbebyggelse, i flerbostadshus,
rad eller kedjehus eller i extremt tättbebyggd område om inte den sökande har
kompetens minst motsvarande skorstensfejare. Motivet är att i denna typ av miljöer
bedöms risken för skada mot tredje man som allt för stor. På enskild fastighet krävs
att fastighetsägare genomgått kurs i sotning t.ex. Svenska brandskyddsföreningens
kurs eller har likvärdig kompetens på annat sätt.
A. Tillståndet att sota gäller endast angiven fastighetsägare och fastighet.
B. Fastighetsägaren ska ha erforderlig kunskap om eldningsanläggningen samt ha
utrustning och andra förutsättningar för att sotningen kan ske på ett ur
brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
C. Ändrade förhållanden vad gäller eldningsanläggningen, val av bränsle, ändrad
eldningsfrekvens samt ändrade förhållanden i övrigt t.ex. ägarbyte ska anmälas
till RSG.
D. Fastighetsägaren ska iaktta de sotningsfrister som fastställts av kommunen.
E. Fastighetsägaren ska journalföra de genomförda sotningarna och journalen ska
vara tillgänglig vid utförandet av brandskyddskontroll.
F. Tillståndet att sota själv kan återkallas om det visar sig att sotningen inte utförts
på ett ur brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt.

Fyll i och skicka in blanketten samt ev. kursintyg till:
Räddningstjänsten Storgöteborg,
Box 5204, 402 24 Göteborg


POSTADRESS:
Box 5204
402 24 GÖTEBORG

BESÖKADRESS:
Åvägen 2

TELEFON:
031-335 25 90
Telefax:
031-335 27 71

E-POST:
brandskyddskontroll@rsgbg.se
Hemsida:
www.rsgbg.se/sotning

ORG. NR
222000-0752

POSTGIRO NR:
30688-6
BANKGIRO NR:
5853-4009
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ANSÖKAN EGENSOTNING
Enheten för brandskyddskontroll och sotningstjänster

Fastighetsägare
)|UQDPQRFK(IWHUQDPQ



3HUVRQQXPPHU









7HOHIRQQXPPHU

 

$GUHVV



 

3RVWQXPPHURUW



Fastighet
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Typ av fastighet

Behörighetskrav

Fristående villa

Intyg från kurs i egensotning

Övriga byggnader

Minst skorstensfejarexamen eller likvärdigt

Är ni bosatt i fastigheten?
Ja

Nej (om nej, ange varför)

Sotningsobjekt
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Kompetens och utrustning
'RNXPHQWHUDGXWELOGQLQJ


+DUWLOOJnQJWLOOI|OMDQGHXWUXVWQLQJUHGVNDSI|UVRWQLQJHQ

Villkor
Undertecknad har tagit del av villkoren och förstått vilka krav som ställs på den person som skall
sota/rengöra objekt på sin fastighet. Beslut kommer att meddelas i särskilt brev.
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