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Ansökan om rengöring (sotning) av egen anläggning enligt 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
Information gällande ansökan om egensotning 
Vill du som fastighetsägare själv ta ansvaret för att rengöring (sotning) av din anläggning 
utförs och att det istället sker av dig eller någon annan sotningsentreprenör än den som 
kommunen har avtal med så har du rätt att göra det.  
För att ansökan om egensotning ska beviljas behöver Södertörns brandförsvarsförbund först 
försäkra sig om att utförandet kommer att ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande 
sätt samt att du eller den sotningsentreprenör som ska utföra sotningen har nödvändig 
kunskap för uppgiften och har den utrustning som krävs. 

Villkor för egensotning 

Fastighetsägarens ansvar 
Oavsett om du som fastighetsägare ansöker om att rengöra (sota) din anläggning själv eller 
om du vill att någon annan behörig sotare ska utföra rengöringen ligger ansvaret på dig att 
sotning görs enligt gällande sotningsintervaller och att dokumentation av sotningstillfällen 
sker och uppvisas vid brandskyddskontroll.  
Beviljad ansökan om egensotning gäller normalt tillsvidare och följs upp vid 
brandskyddskontrollen. Ansökan upphör dock automatiskt vid ägarbyte. Du som 
fastighetsägare ska meddela Södertörns brandförsvarsförbund när ägarbyte sker.  
Beviljad ansökan om egensotning gäller endast rengöring (sotning). Brandskyddskontroll utförs 
fortsättningsvis av Södertörns brandförsvarsförbunds delegerade brandskyddskontrollanter. 
Avisering om kontroll kommer alltid i god tid innan kontrollen planeras att utföras och sker 
med bestämda tidsintervaller enligt MSBSF 2014:6. 

Förutsättningar för en beviljad ansökan om egensotning 
• Du som ansöker ska vara fastighetsägare  
• Godkänt protokoll från senaste brandskyddskontrollen eller om brandskyddskontroll 

ännu inte utförts, godkänt protokoll från installationsbesiktningen 
• Södertörns brandförsvarsförbund bedömer att sotning kommer ske ett ur 

brandskyddssynpunkt betryggande sätt 
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Vad ska du intyga tillsammans med ansökningsblanketten? 

Eget utförande 
När du skickar in ansökan om att utföra sotningen själv behöver du intyga: 

• Kopia på senaste brandskyddsprotokoll för samtliga eldstäder i fastigheten. En 
förutsättning är att anläggningen är godkänd och håller ett skäligt skydd mot brand.  

• Om det vid senaste brandskyddskontrollen beslutades om föreläggande ska intyg om att 
brister är åtgärdade och godkända bifogas. Saknar du protokoll från senaste 
brandskyddskontrollen kan du kontakta sotningsentreprenören som har uppdraget att 
utföra brandskyddskontroller i din kommun för att få det. 

• Intyg på att du har den kompetens som krävs, exempelvis genom intyg från en 
genomgången kurs med relevant innehåll. 

• Tillräcklig kunskap om din anläggning samt hantering av sotet. 
• Att du har den utrustning som krävs. 
• Att du har fysisk förmåga att klara av att klättra upp på tak och komma åt rensluckor 

på eventuella svåråtkomliga ställen. 

Anlita annan behörig sotare 
När du skickar in ansökan om att annan behörig sotare behöver du intyga: 

• Kopia på senaste brandskyddsprotokoll för samtliga eldstäder i fastigheten. En 
förutsättning är att anläggningen är godkänd och håller ett skäligt skydd mot brand.  

• Om det vid senaste brandskyddskontrollen beslutades om föreläggande ska intyg om 
att brister är åtgärdade och godkända bifogas. Saknar du protokoll från senaste 
brandskyddskontrollen kan du kontakta sotningsentreprenören som har uppdraget att 
utföra brandskyddskontroller i din kommun för att få det. 

• Erforderlig yrkesutbildning på personal hos sotningsföretaget du anlitar. 
• Intyg från sotningsentreprenören att de tar på sig att utföra arbetet. 

Ansökan 
Ansökningsblanketten tillsammans med samtliga intyg som krävs ska skickas till Södertörns 
brandförsvarsförbund. Uppgifterna ska vara korrekta och samtliga intyg ska bifogas. Adressen 
till oss hittar du på blanketten för egensotning. 
Tänk på att uppgifter från kommunens sotningsentreprenör om tidsintervaller för sotning och 
brandskyddskontroll ska framgå på protokollet från brandskyddskontrollen.  

Vad händer när ansökan är inskickad? 
När vi fått in din ansökan görs en bedömning av ansökan. Därefter skickar vi ett beslut till dig 
samt en kopia till kommunens berörda sotningsentreprenör.  
Om din ansökan är komplett bör du få ett beslut inom 14 arbetsdagar. 
Handläggningen av ansökan är kostnadsfri.  
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Återkallning av godkänd ansökan om egensotning 
Om det vid brandskyddskontrollen upptäcks att sotningen inte blivit utförd på ett från 
brandskyddssynpunkt betryggande sätt kan återkallning av ansökan ske.  

Överklagan  
Om vi avslår din ansökan om egensotning kan beslutet överklagas till Länsstyrelsen inom 
angiven tid. Mer information om överklagan bifogas tillsammans med ditt beslut.  
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ANSÖKAN EGENSOTNING 
Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ger kommunen rätt att, efter 

ansökan av fastighetsägaren, låta fastighetsägaren själv eller någon annan än 
kommunens sotare rengöra (sota) en anläggning. 

 
 
 
 
 
Uppgifter om ägare och fastighet 
Namn på fastighetsägare Personnummer 
 
 

 

Namn på fastighetsägare Personnummer 
 
 

 

Adress Postnummer & ort 
 
 

 

E-postadress Telefonnummer 
 
 

 

Fastighetsbeteckning (på rengöringsobjektet) Kommun 
 
 

 

Adress (på rengöringsobjekt) om annan än ovan Postnummer & ort 
 
 

 

Objekt (eldstad/imkanal) & placering Uppskattad eldningsmängd i m3 
  

  

  

  

Finns det brister på objekten som resulterat i föreläggande vid brandskyddskontroll 
ska det åtgärdas innan ansökan om egensotning skickas in. 

 

 
Uppgifter om annan behörig sotare 
Namn  Organisationsnummer 
 
 

 

Adress Postnummer & ort 
 
 

 

E-postadress Telefonnummer 
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ANSÖKAN EGENSOTNING 
Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ger kommunen rätt att, efter 

ansökan av fastighetsägaren, låta fastighetsägaren själv eller någon annan än 
kommunens sotare rengöra (sota) en anläggning. 

 
Jag har tagit del av villkoren för egensotning (sid 1-3) och intygar att de efterlevs samt 
att de intyg som krävs är bifogade med denna ansökan 

 
Södertörns brandförsvarsförbunds svar på ansökan  
 
 Beviljas Avslås 
 

 
Hantering av personuppgifter  

 
Överklagan 
Ansökan om egensotning enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) kan överklagas inom 
tre veckor från det att klaganden fått del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig.  
Överklagan ska ställas till Länsstyrelsen i Stockholms län men ska skickas till; 
Södertörns brandförsvarsförbund 
Mogårdsvägen 2 
143 43 Vårby  
I skrivelsen ska det anges vilket beslut som överklagas, orsak till överklagan och den ändring 
i beslutet som begärs.  

Ort, Datum  Underskrift 
 
 

 

Namnförtydligande 
 
 
Ort, Datum Underskrift 
 
 

 

Namnförtydligande  
 
 

Ort, Datum Underskrift 
 
 

 

Skäl till beslut Namnförtydligande  
 
 
 

 

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Vill du läsa mer 
om vår personuppgiftshantering gå in på vår hemsida www.sbff.se  
Din ansökan är en offentlig handling. 

http://www.sbff.se/
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