Räddningstjänsten

Information till Dig som skall ansöka om att själv rengöra
förbränningsanläggningen eller låta annan behörig sotare utföra
rengöring (sotning) 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. 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 om du själv ska
sköta rengöringen eller låta annan sotare sköta rengöringen samt vissa uppgifter om dig som
fastighetsägare och din fastighet.
När ansökan har behandlats får Du tillbaka den ena. Om Din ansökan har avslagits kan Du
överklaga beslutet. Uppgift om hur man överklagar finns på ansökningsblanketten.
Handläggningstiden för en kommun är i normala fall ungefär tre månader, under
semesterperioden något längre.

KRAV 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.

Räddningschef
Jonas Hahlin
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ANSÖKAN OM EGENRENGÖRING ENLIGT LAG OM SKYDD MOT
OLYCKOR 3 kap 4 §.
Skickas till
Lycksele kommun
Räddningstjänsten
921 81 Lycksele

Kan fyllas i här på datorn. Skriv sedan ut och
sätt din namnteckning i avsedd ruta.
Sökande/fastighetsägare
Efternamn, förnamn

Telefon dagtid

Personnr.

Vem ska utföra rengöringen

JA, jag ska göra rengöringen själv k
NEJ, jag ska uppdra åt annan att rengöra,
uppgifter om dessa lämnas längre ner.

Adress

Postnummer/ort

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Postnummer

Ort

Förbränningsanläggningens fabrikat

Rengöringsfrist

Bränsle

Förbränningsanläggningens fabrikat

Rengöringsfrist

Bränsle

Förbränningsanläggningens fabrikat

Rengöringsfrist

Bränsle

Ansvarig fastighetsägare intygar att den som rengör

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 // kommer att skaffa om ansökan beviljas
kommer att följa kommunens rengöringsfrister samt dokumentera varje
rengöringstillfälle

Uppgifter om den som undertecknad önskar anlita för sotning
Personnummer,Efternamn, Förnamn

Telefon dagtid

Adress

Postnummer/ort

Den som utför sotning skall ha lägst skorstensfejarexamen från Statens Räddningsverks skola.
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Övriga upplysningar

Bifogade handlingar
Kopia på senast utförda brandskyddsprotokoll skall bifogas

JA

Jag, ansvarig fastighetsägare, intygar att lämnade uppgifter är sanningsenliga och korrekta
Ort/Datum

Underskrift och namnförtydligande

a

- I och med beviljat tillstånd har fastighetsägaren det hela och fulla ansvaret för att rengöringen sker på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt samt att övriga krav i detta tillstånd är uppfyllda under hela den tid tillståndet gäller.
- Ändrade förhållande skall anmälas till kommunen. Detta kan t.ex. gälla val av bränsle eller uthyrning av hela eller delar av
fastigheten, ägarbyte och liknande.
- Tillståndet att rengöra själv kan återkallas om det visar sig att rengöringen inte utförts på ett ur brandskyddssynpunkt
tillfredsställande sätt eller om felaktiga uppgifter lämnats till kommunen.
- Dokumentation av rengöringen skall vid begäran visas upp för kommunen eller den som för kommunens räkning utför
brandskyddskontroll.

Observera att dispensen endast gäller för den förbränningsanläggning som ansökan avser .
Beslut om avslag kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Västerbotten inom 3 veckor från att Ni
fått del av beslutet. I överklagan skall anges varför Ni anser beslutet vara felaktigt samt vilken ändring
Ni anser skall göras.
Kopia av beslutet kommer att skickas till skorstensfejarmästaren i Lycksele Kommun
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