Ansökan om sotning av egen fastighet
Enligt SFS 2003:778,3 kap 4§
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Dnr:

Pajala Kommun
Räddningstjänsten
Pajala kommun
Plan- och miljönämnden
984 85 PAJALA
Fastighet
Typ av fastighet: (ex. fristående villa, parhus, flerbostadshus, fritidshus, kedjehus, radhus)
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Gatuadress

Postnummer

Telefon bostad

Telefon arbete

Ort

Mobiltelefon

Sotningsobjekt
Objekt (eldstad)

Typ (modell)

Bränsleslag

Rökkanal typ/längd

Datum för senaste sotning
eller brandskyddskontroll*

* Finns det brister på eldningsanläggningen ska dessa åtgärdas innan ansökan om egensotning skickas in.

Eldning sker:

Året runt

Annat

.............................................................................................
.............................................................................................

Sotningen utförs av
Namn

Personnummer (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Gatuadress

Postnummer

Telefon bostad

Telefon arbete

Ort

Mobiltelefon

Kompetens och utrustning för att kunna utföra sotning:
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Ort och datum

Underskrift

Kopia av beslut kommer att meddelas Sotarn i Norra Lappland AB, Kiruna
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Pajala Kommun
Räddningstjänsten
Riktlinjer beträffande rätt till engenrengöring (sotning) av egen fastighet
Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och därtill hörande förordning (2003:789) trädde i kraft
den 1 januari 2004. Den nya lagen ger kommunerna rätt att efter ansökan medge att en
fastighetsägare utför rengöring/sotning på den egna fastigheten om detta kan ske på ett från
brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
Ansökan
Fyll i samtliga uppgifter på ansökningsblanketten sidan ett i detta dokument, ansökan skickas till
Pajala kommun, Plan- och miljönämnden, 984 85 Pajala
Grunder för beslut till egenrengöring/sotning
 Dispens ges enbart till fastighetsägare eller någon annan i dennes familj. Vidare förutsätts att den
som ska utföra sotningen är bosatt i fastigheten.
 Vid ansökan kontrolleras om eldningsanläggningen har eldnings-/nyttjandeförbud eller andra
brister.
 Fastighetsägaren ska ha och vidmakthålla erforderlig kunskap om eldningsanläggningen, ha
utrustning och andra förutsättningar så att rengöringen/sotningen kan ske på ett ur
brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
 Ändrade förhållanden vad det gäller eldningsanläggningen, kan t ex gälla val av bränsle eller ändrad
eldningsfrekvens samt ändrade förhållanden i övrigt t ex ärgarbyte ska anmälas till Pajala kommun,
Plan- och miljönämnden, 984 85 Pajala.
 Fastighetsägaren ska iaktta de sotningsfrister som fastställts av kommunen.
Övriga rutiner
 En kontrolljournal ska finnas där fastighetsägaren ska registrera varje rengörings/sotningstillfälle.
Journalen ska vara tillgänglig vid kommande brandskyddskontroller av anläggningen.
 Dispensen kan återkallas om det visar sig vid kommande brandskyddskontroller att
rengöring/sotning ej sker på ett från brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt. Detta ska tydligt
framgå av dispensbeslutet. Innan dispensen återkallas ska ägaren ges möjlighet att vidta rättelse
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. Kommunens skyldigheter
4 § En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar,
som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i
restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. Kommunen får medge att en 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.
Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt
skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma
skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

