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ANSÖKAN OM MEDGIVANDE 

FÖR ATT FÅ SOTA SJÄLV 

PÅ DEN EGNA FASTIGHETEN 

Uppgifter om fastigheten 
Fastighetsbeteckning Kommun 

Belägenhetsadress Ort 

Uppgifter om fastighetsägaren 
Förnamn och efternamn Personnummer 

Postadress Postnummer Ort 

Telefon Mobiltelefon E-postadress 

Uppgifter om sotningsobjekten 
Objekt Fabrikat och typ Tillverkningsår Bränsleslag 

Uppgifter om utföraren 
Förnamn och efternamn eller företagsnamn Person- eller organisationsnummer 

Postadress: Postnummer Ort 

Telefon Mobiltelefon E-postadress 

Uppgifter om kompetens, utrustning och fysisk förmåga hos utföraren 
Dokumenterad kompetens, teoretiskt och praktisk Bilaga 

Uppsotning: ☐Beställd   ☐Genomförd 

Underskrift av utföraren 

Undertecknad intygar att ovanstående uppgifter gällande utförare och dess kompetens, 

utrustning och fysiska förmåga är riktiga. 
Ort Datum 

Underskrift 

Underskrift av fastighetsägaren 

Undertecknad intygar att ovanstående uppgifter är riktiga. 
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL). 

Ort Datum 

Underskrift 
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Anvisningar 

Allmänt 

Kommunen får enligt 3 kap. 4 § andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

medge att en fastighetsägare sotar eller låter någon annan sota på den egna fastigheten om det 

kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Medgivandet 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. 

Uppgifter om fastigheten 

I det här avsnittet skriver man in uppgifter om byggnaden eller byggnaderna som ansökan 

gäller. 

Uppgifter om fastighetsägaren 

I det här avsnittet skriver man in uppgifter för lagfaren ägare. 

Uppgifter om sotningsobjekten 

I det här avsnittet beskrivs varje sotningsobjekt (eldstad) som omfattas av ansökan på en 

separat rad. 

Observera att ändrat utförande, byte av bränsleslag m.m. ska anmälas till 

skorstensfejarmästaren. Ändringen gör att medgivandet att få sota själv kan behöva 

omprövas. 

Uppgifter om utföraren 

I det här avsnittet ska uppgifter föras in om den som ska utföra sotningen. 

Förutom fastighetsägaren kan det vara en familjemedlem (make/maka, registrerad partner, 

sambo, barn eller förälder) som får tillstånd att utföra sotningen. Om fastighetsägaren vill 

anlita någon annan än en familjemedlem att utföra sotningen måste den personen ha minst 

samma kompetens som en kommunal sotare. 

Uppgifter om kompetens, utrustning och fysisk förmåga hos utföraren 

Den som ska utföra sotningen ska ha tillgång till den utrustning som behövs för att utföra 

sotningen samt ha fysisk förmåga att kunna sota anläggningen. Som en del i handläggningen 

av ett egensotningsärende hjälper sotningsentreprenören till att undersöka förutsättningarna. 

Som sökande behöver du därför i samband med ansökningen kontakta skorstensfejarmästaren 

i kommunen och beställa så kallad ”uppsotning” där förutsättningarna och förmågan 

undersöks. 

Räddningstjänsten inväntar ett yttrande från skorstensfejarmästaren inför beslut om 

medgivande. 

Om uppsotning inte blir genomförd inom ett år kommer ansökan att avslås. Det är därefter 

möjligt att inkomma med ny ansökan om förutsättningarna förändrats. 

Ifylld ansökan samt bilagor skickas till: 

Jämtlands Räddningstjänstförbund 

Box 71 

831 21 Östersund 

Skapad: 2016-10-21 av SES 

Reviderad: 2021-01-13 av SES 

Godkänd: 2016-10-21 av SES 
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