Skickas till:
Piteå räddningstjänst
Kolugnsvägen 1
941 38 Piteå

ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ RENGÖRA (SOTA)
SÖKANDE/FASTIGHETSÄGARE
Efternamn, Förnamn

Personnummer

Adress

Postnummer/ort

Telefonnummer

Fastighet

Rengöringsobjekt

Fastighetsbeteckning

Fabrikat

Fastighetsadress

Bränsle

Postnummer/ort

UNDERTECKNAD SÖKANDE/ÄGARE
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
Förbinder mig att följa rengöringsfrister samt att dokumentera rengöring. Dokumentation skall vid
begäran visas upp för kommunen.

UNDERSKRIFT
Ort/Datum

Underskrift

(Personuppgifter kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen SFS nr: 1998:204, PuL)

BESLUT
Bifalles med följande villkor:
•
•
•
•
•

Avslås (motivering och besvärshänvisning bifogas)

Ändrade förhållande vad det gäller eldningsanläggningen skall anmälas till kommunen. Detta kan
t.ex. gälla val av bränsle eller ändrad eldningsfrekvens. Även ändrade förhållanden i övrigt, t.ex.
ägarbyte, skall anmälas till kommunen.
Fastighetsägaren skall iaktta de sotningsfrister som fastställts av kommunen.
Beslutet gäller från och med………….……….och tills vidare (alternativt t.o.m ………………….)
Tillståndet att rengöra/sota själv kan återkallas om det visar sig att rengöringen/sotningen inte
utförts på ett från brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt.
Medgivandet upphör automatiskt vid ägarbyte.

Piteå kommun, datum

Underskrift

Beslutande enligt delegation:

Torbjörn Johansson
Räddningschef
Kopia av beslut har meddelats skorstensfejarmästaren i ditt distrikt.

Piteå kommuns föreskrifter om rengöring (sotning).
Beslutade den 31 augusti 2004, RBn § 38
Piteå kommun föreskriver följande med stöd av 3 kap, 1 § förordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor.
1§

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka objekt som omfattas
av krav på rengöring (sotning) enligt 3 kap, 4 § första stycket lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor, med vilken intervall rengöring (sotning)
skall ske jämt fördelade under eldningsperioden.

2§

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor
Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig
övervakning av en kvalificerad driftsledare skall sotning utföras med
fristen 4 år, oavsett vilket bränsleslag som används.
I övriga fall skall, om eldning sker med fasta bränslen, sotning göras
enligt följande.
Frist

Tillämpningskriterier

3 ggr/år

Avser konventionella pannor om perioden nov - april

4 ggr/år
Avser konventionella pannor om perioden sep - april
________________________________________________________________

3 ggr/år

Avser pannor med keramisk inklädnad i
förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för
effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten
till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
________________________________________________________________

2 ggr/år

Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där
eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv
förbränning av bränslet.

3§
följande.

Om eldning sker med flytande bränslen skall sotning göras enligt

Frist

Tillämpningskriterier

3 ggr/år

Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller
annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
________________________________________________________________

1 år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller
annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och
pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
________________________________________________________________

2 år

4§

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller
annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och
pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar
Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov skall
sotning göras enligt följande.
Frist

Tillämpningskriterier

6 ggr/år

Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung
eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt
motsvarande bränsle.
________________________________________________________________

1 år

Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller
annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov skall sotningsfrister för
lokaleldstäder tillämpas.

5§

Lokaleldstäder
Om eldning sker i lokaleldstäder skall sotning göras enligt följande.
Frist

Tillämpningskriterier

1 år

Avser eldstäder som utgör den primära källan för
uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd.
________________________________________________________________

4 år

Avser eldstäder som inte utgör den primära källan för
uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller
för matlagning.
________________________________________________________________

4 år

6§

Eldstaden är belägen i ett fritidshus.

Imkanaler i restaurang eller andra större kök
Frist

Tillämpningskriterier

3 ggr/år

Avser imkanaler betjänar ett kök där matlagning sker i större
omfattning än för enskilt hushålls behov.
________________________________________________________________

1 ggr/år

7§

Avser imkanaler betjänar ett kök för endast uppvärmning av
mat eller motsvarande verksamhet.

Undantag
Undantag från rengöring (sotning) medges när eldning inte skett mellan
två sotningstillfällen, övergångsförfarandet vid införande av nya
föreskrifter om rengöringsfrister samt att i enskilt fall ändra
rengöringsfristerna när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl som t
ex ändrad eldningsfrekvens.

Dessa föreskrifter träder i kraft den _____________ då statens
räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1996:6) om sotnings- och kontrollfrister
skall upphöra att gälla.

RÄDDNINGS- OCH BEREDSKAPSNÄMNDEN, PITEÅ KOMMUN

Anvisningar till ”ansökan om att själv få rengöra – sota”
Allmänt
Enligt 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 sotningen på den egna fastigheten. Ett
sådant medgivande får endast ges om sotning kan ske på ett från brandskyddspunkt betryggande
sätt.
Denna möjlighet omfattar endast sotningsmomentet (rengöringen) medan brandskyddskontrollen
även fortsättningsvis ska genomföras av skorstensfejarteknikern. Frister för denna kontroll
framgår av Räddningsverkets föreskrifter SRVFS 2003:11.
Ett medgivande om att få sota själv kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn
skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker från
brandskyddssynpunkt.
I propositionen till lagen anförs bl a:
�

�
�

Ett medgivande av kommunen skall ha föregåtts av ett aktivt val från den enskildes sida. Vid
prövningen av om sotningen kan ske på ett betryggande sätt bör kommunen beakta
risksituationen, förbränningsanordningens komplexitet och den enskildes kunskap samt
förutsättningar för uppgiften. Kommunen skall försäkra sig om att sotningen utförs på ett
kompetent och ansvarsfullt 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
sotning.

I Statens Räddningsverks allmänna råd och kommentarer om sotning (SRVFS 2004:5) återges
vad ovan nämnts om prövning samt tilläggs:
�
�

Prövningen av ansökan bör omfatta förutsättningarna för att utföra sotning i dess helhet.
Här avses bland annat takarbete för sotning av rökkanal i skorsten.
”När en fastighetsägare ansöker om att själv få utföra sotningen inom den
fastighet där denne själv är bosatt bör kommunen ta särskild hänsyn till att
fastighetsägaren normalt har viss kunskap om anläggningens konstruktion
och funktion samt ett eget intresse av att sotningen sker på ett sätt som ger
god brandsäkerhet.

Med ovanstående som grund rekommenderas fastighetsägaren:
�

�
�

Att genomgå en kurs/utbildning för den enskilde i sotning (rengöring), drift och skötsel samt
eldningsteknik. Ett exempel på sådan utbildning är den som Svenska brandskyddsföreningen
tagit fram. Det kan finnas andra bildningsförbund med liknande utbildningar.
Att kontakta sitt försäkringsbolag i frågan.
Att i övrigt beakta de krav – förbindelser som redovisas i ansökan.

Torbjörn Johansson
Räddningschef
Piteå kommun

