Södertörns brandförsvarsförbund

Ansökan/Beslut om medgivande för rensning/sotning av egen anläggning
Uppgifter om ägare och fastighet
Namn

Postadress

Postnummer

Objektsadress

Personnummer

Fastighetsbeteckning

Ort

Telefon bostad

Ort

Telefon objektet

Telefon arbete

Uppgifter om sotningsobjekt
Objekt

Fabrikat

Typ

Tillverkningsår

Bränsleslag

Ifylls av
myndigheten
Sotningsfrist

Ägarens kompetens
Kompetens teoretisk och praktisk (styrkt enligt bilaga)

Bilaga

Teknisk utrustning för sotning
Utrustning / Redskap

Tillgång
till

Ägarens underskrift
Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Skorstensfejarmästarens yttrande är inhämtat

Avser köpa

Jag intygar 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 och redovisas vid
brandskyddskontrollen.
Brandskyddskontroll av objekten kommer att göras av Sbff
delegerad brandskyddskontrollant i enlighet med de frister som
anges i Statens räddningsverks författningssamling (SRVFS 2005:9)

den………………………………

Myndighetens beslut
Beviljas
Ort

Avslås (motivering och besvärshänvisning bifogas)
Datum

Kommentar

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.
Beslutande enligt delegation

Froukje Bouius 08-721 22 08
Jurist

Anvisningar
Allmänt
Enligt den nya lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), 3 kap. 4 § andra stycket, får kommunen 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.
-

Den som vill sota sin egen förbränningsanordning måste skaffa sig nödvändig kunskap om rengöring och om brandskydd.
Skulle det vid brandskyddskontroll eller vid tillsyn visa sig att rengöringen inte skett på ett betryggande sätt bör kommunen inte vidare
medge att den enskilde fastighetsägaren utför sotningen.

Prövning av ansökan ska omfatta villkoren för att rengöra anläggningen i dess helhet.

Uppgifter om ägare och fastighet
På blanketten ska anges vem som är lagfaren ägare och fastighetsbeteckning med adress där sotningsobjekten är belägna.

Uppgifter om sotningsobjekt
Varje sotningsobjekt som omfattas av ansökan beskrivs på en separat rad. Samtliga objekt skall vara belägna på samma fastighet. Observera att
ändrat utförande, byte av bränsleslag mm skall anmälas till skorstensfejarmästaren. Är förändringen betydande kan dispensen att sota själv
omprövas.

Teknisk utrustning för sotning
I detta avsnitt redovisas den utrustning/redskap som ägaren har eller avser att skaffa för att utföra sotningen. Listan skall omfatta all den
utrustning/redskap som krävs för att sota anläggningen i sin helhet.
Rensningen/sotningen ska dokumenteras och skall åtminstone innehålla uppgifter om sotningsdatum och sotningsobjekt.

Skorstensfejarmästarens yttrande inhämtas av Södertörns brandförsvarsförbund
Skorstensfejarmästarens yttrande över sotningsobjektens status, komplexitet och belägenhet inhämtas inför myndighetens beslut.
Skorstensfejarmästaren har sedan tidigare kommunens uppdrag att utföra den i lag reglerade sotningen och därmed god kännedom om befintliga
anläggningar.

Myndighetens beslut
Genom beslut i direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund har beslutanderätten avseende medgivande för ägare att sota den egna
anläggningen delegerats till räddningschefen. 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.
Även fortsättningsvis är grundprincipen den att kommunen ska ansvara för såväl sotning som brandskyddskontroll. Lagen ger emellertid i
lag om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utrymme för kommunen att låta en fastighetsägare själv, eller via någon annan, utföra
sotning inom den egna fastigheten. En förutsättning är dock att sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
Observera att denna möjlighet endast omfattar sotningsmomentet (rengöringen) medan brandskyddskontrollen ska utföras genom
kommunens försorg och av personer som uppfyller de behörighetskrav som framgår av MSB:s Föreskrifter.
Ett medgivande ska ha föregåtts av ett aktivt val från den enskilde vilket innebär att denne måste ansöka hos kommunen om att få utföra
sotningen själv eller att den utförs av någon annan än den som kommunen utsett. Kommunen kan således inte meddela föreskrifter som
innebär att alla fastighetsägare får sota själv utan beslut måste tas i varje enskilt fall efter ansökan från fastighetsägaren. Beslut i frågor
rörande sotning i egen regi ska fattas av den nämnd som enligt lagens 3 kap. 11 § fullgör kommunens skyldigheter. Eventuella möjligheter
att delegera beslutanderätten framgår av bestämmelserna i kommunallagen (1991:900).
När kommunen ska behandla en ansökan har den att ta ställning till om sotningen kan utföras på ett från brandskyddssynpunkt betryggande
sätt. Vid prövningen bör kommunen beakta anläggningens komplexitet, riskbilden, den enskildes kunskap och förutsättningar för uppgiften.
Kommunen får begära att den som ska utföra sotningen styrker att denne har nödvändig kunskap om rengöring och brandskydd. MSB
undersöker i nuläget möjligheterna att utveckla ett utbildningsmaterial för anordnande av kortare utbildningsinsatser vilka kan genomföras
av till exempel kommuner eller intresseorganisationer inom brandskyddsområdet.

Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning insänds till

Södertörns brandförsvarsförbund
Mogårdsvägen 2
143 43 Vårby

Telefon: 08-721 22 12
Telefax: 08-721 22 23
E-post: brandskyddskontroll@sbff.se
Hemsida: www.sbff.se

