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Allmänt
Den rengöring (sotning) som skall utföras enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor syftar till
att förebygga brand.
Den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd. Enligt 2 kap. 2 § lagen om skydd
mot olyckor skall också ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar
vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till
följd av brand.
Enligt lagen ska kommunen ansvara för såväl sotning som brandskyddskontroll. Lagen ger
emellertid i 3 kap. 4 § utrymme för kommunen att låta en fastighetsägare själv utföra sotning eller
låta annan utföra sotningen på 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. Mer information om sotning och brandskyddskontroll finns i Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om sotning (SRVFS 2014:6).
Inom Örebro, Lindesberg Askersund, Laxå, Kumla, Hallsberg, Lekeberg och Nora Kommun
handlägger Nerikes Brandkår frågor som rör sotning och brandskyddskontroll.
Ett medgivande ska ha föregåtts av ett aktivt val från den enskilde vilket innebär att denne måste
ansöka hos Nerikes Brandkår om att få utföra sotningen själv eller överlåta uppdraget till annan.
Nerikes Brandkår 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.
När Nerikes Brandkår behandlar en ansökan tas ställning till om sotningen kan utföras på ett från
brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vid prövningen beaktar Nerikes Brandkår anläggningens
komplexitet, riskbilden, den enskildes kunskap och förutsättningar för uppgiften. Nerikes Brandkår
får begära att den som ska utföra sotningen styrker att denne har nödvändig kunskap om rengöring
och brandskydd.
Ett beslut om att utföra sotning själv gäller tillsvidare. Giltigheten upphör om den som utför
sotning på egen fastighet avyttrar sin egendom. Denne är även skyldig att anmäla till Nerikes
Brandkår att anläggningen inte längre sotas.
Vid eventuella förändringar som påverkar sotningsintervallen t ex annat bränsleslag, ändrad
eldningsfrekvens skall anmälan göras till skorstensfejarmästaren.
Om inte sotning kan utföras inom fastställda frister skall skorstensfejarmästaren kontaktas för att
utföra sotningen.
Utförda sotningar ska dokumenteras i sotningsjournal och uppvisas i samband med
brandskyddskontroll.
Tillståndet kan återkallas om inte lagar, föreskrifter, sotningsfrister och ovanstående regler följs
eller om inte sotningen utförs på ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt.

Ansökan om
att utföra sotning på egen anläggning
Uppgifter om ägare och fastighet
Namn

Personnummer

Fastighetsbeteckning

Adress

Telefon mobil

Telefon bostad

Postnummer

Ort

Telefon arbete

E-Post

Jag önskar att sota själv. För att styrka din kompetens ska kopia på utförd utbildning bifogas denna ansökan.
Jag önskar att anlita någon annan att sota åt mig. Observera att medgivande endast kan ges till annan person inte till annat företag.

Uppgifter om den person du önskar anlita för sotning
Namn

Personnummer

Telefon mobil

Telefon arbete

Kompetens, anlitad persons kompetens ska minst motsvara MSB:s utbildning för skorstensfejare eller motsvarande, kopia på genomgången utbildning bifogas.

Uppgifter om sotningsobjekt
Objekt

Fabrikat

Typ

Bränsleslag

sotningsfrist

Bilagor:
Protokoll från brandskyddskontroll, Kopia på utförd brandskyddskontroll ska bifogas ansökan.

Ägarens underskrift
Ort

Underskrift

Namnförtydligande

Datum

Jag intygar härmed 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 i särskild liggare
som skall uppvisas vid brandskyddskontroll.

Anvisningar
Uppgifter om ägare och fastighet
I detta avsnitt anges de uppgifter som gäller lagfaren ägare och fastighetsbeteckning med adress där
sotningsobjekten är belägna.

Ägarens kompetens
Som framgår av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om
sotning (SRVFS 2014:6) skall ägaren styrka sin kompetens vad avser kunskaper om rengöring och om
brandskydd. Detta kan ske exempelvis genom intyg över genomgången kurs. Ett exempel på en sådan
kurs är den som Brandskyddsföreningen Sverige tagit fram.

Uppgifter om den person du önskar anlita för sotning
I de fall en fastighetsägare ansöker om att låta någon annan som ska utföra sotningen krävs att denna
har genomgått MSB:s utbildning för skorstensfejare eller motsvarande.

Uppgifter om sotningsobjekt
I detta avsnitt beskrivs varje sotningsobjekt som omfattas av ansökan på en separat rad. Samtliga objekt
skall vara belägna på samma fastighet.
Observera att ändrat utförande, byte av bränsleslag mm skall anmälas till skorstensfejarmästaren och
kan medföra att beslut om medgivande att sota själv kan omprövas.

Exempel på frister (samtliga frister finns tillgängliga på www.nerikesbrandkar.se):
Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor
Om eldning sker med fasta bränslen kan sotning göras enligt följande.

Frist

Tillämpningskriterier

4 ggr/år

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

3 ggr/år

2 ggr/år

Om eldning sker med flytande bränslen kan sotning göras enligt följande.

Frist

Tillämpningskriterier

2 år

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

Lokaleldstäder
Att avgöra om en lokaleldstad är att hänföra till 1-års eller 3-års sotningsfrist är i grunden en
bedömningsfråga. Grundtanken är att lokaleldstäder ska sotas varje år, men eftersom det finns
lokaleldstäder, dvs. kaminer, kakelugnar och öppna spisar etc. som inte används i någon nämnvärd
omfattning (trivseleldning), finns möjligheten att ge dessa en längre frist (3 år).

Trivseleldning
Enligt de allmänna råden om brandskyddskontroll är trivseleldning definierat såsom eldning i korta
eldningscykler någon gång (1) per vecka. Översatt i mängden förbrukat bränsle kan detta innebära en
maximal ungefärlig årlig förbrukning på cirka 1 m³ ved.
Om eldning sker i lokaleldstäder kan sotning göras enligt följande.

Frist
1 år
3 år
3 år

Tillämpningskriterier
Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det
utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
Avser eldstäder som endast trivseleldas, årlig förbrukning på ca 1 m³
ved eller mindre.
Eldstaden är belägen i ett fritidshus

Ägarens underskrift
Ansökan skrivs under av den lagfarne ägaren.
Observera texten om ansvar och skyldigheter som står till höger om underskriften.
Den sotningsjournalen ska utförda sotningar dokumenteras.
Följande uppgifter ska framgå:
Sotningsdatum och sotningsobjekt samt underskrift av den som har utfört sotningen. Observera att
endast den i medgivandet angivna personen får utföra sotningen.

Myndighetens beslut
Genom beslut i direktionen för Nerikes Brandkår 2005-02-10 har beslutanderätten avseende medgivande
för ägare att sota den egna anläggningen delegerats till tjänsteman inom Nerikes Brandkår efter samråd
med skorstensfejarmästaren.
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.
Ägarbyte ska meddelas till Nerikes Brandkår.
Vid beslut om avslag för ansökan lämnas motivering och besvärshänvisning i särskild skrivelse.

Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning insänds till:

Nerikes Brandkår
Box 336 00
701 35 Örebro

Sotningsjournal
Fastighetsbeteckning:__________________________________________
Adress:_____________________________________________________

Datum Sotningsobjekt Underskrift

Namnförtydligande/
personnummer

Brandskydds
kontroll*
Datum Sign

* Utförs av kommunens sotningsdistrikt

