
Blanketten skickas till ANSÖKAN
Hässleholms kommun om dispens för fastighetsägare att  
Räddningstjänsten låta någon annan utföra sotning
281 80 Hässleholm

(Kompletterande information finns på sidan 2) 

Fastighet: 
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress Postnummer Ort

Fastighetsägare Personnummer Telefonnummer 

Adress fastighetsägare (om annan än fastighetsadress)

Typ av eldningsanläggning

Typ av fastighet

Försäkringsbolag

Utförare: 
Namn Personnummer Telefonnummer 

Adress Postnummer Ort

Kompetens (utbildningsintyg skall bifogas)

Jag är medveten om gällande sotningsföreskrifter och det ansvar som följer av en eventuell 
dispens. Vidare förbinder jag mig att dokumentera sotningstillfällena och på anmodan redovisa 
dessa för kommunen. 
Dispensen kan återkallas om det vid brand, tillsyn eller brandskyddskontroll visar sig att sotningen 
ej skett på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. 

Ort Datum 

Underskrift fastighetsägare Namnförtydligande



S 2 

Information angående sotning på egen fastighet 

Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) får kommunen medge att 
en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna 
fastigheten. Ett sådant medgivande (dispens) får endast ges 
om sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

I Hässleholms kommun är kommunstyrelsen ansvarig nämnd för
sotningsverksamheten och fattar beslut om eventuell dispens. 

Räddningstjänsten Hässleholm kommer att inhämta yttrande från aktuell 
skorstensfejarmästare inför  beslutet. Detta görs utifrån att denne har god 
kännedom om befintliga anläggningar då denne innehar kommunens uppdrag 
att utföra rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Medgivandet gäller 
normalt tillsvidare men kan återkallas om rengöringen (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. 

Efter framställan från försäkringsgivare, kan beviljade dispenser komma att 
meddelas till aktuellt försäkringsbolag. 


Ansökningsblanketten
Räddningstjänsten
9.0.0.2.20101008.1.734229
Blanketten skickas till 
ANSÖKAN
Hässleholms kommun
om dispens för fastighetsägare att  
Räddningstjänsten
låta någon annan
 utföra sotning
281 80 Hässleholm
(Kompletterande information finns på sidan 2) 
Fastighet: 
Fastighetsbeteckning
Fastighetsadress
Postnummer
Ort
Fastighetsägare 
Personnummer 
Telefonnummer 
Adress fastighetsägare (om annan än fastighetsadress)
Typ av eldningsanläggning
Typ av fastighet
Försäkringsbolag
Utförare: 
Namn 
Personnummer 
Telefonnummer 
Adress
Postnummer
Ort
Kompetens (utbildningsintyg skall bifogas)
Jag är medveten om gällande sotningsföreskrifter och det ansvar som följer av en eventuell 
dispens. Vidare förbinder jag mig att dokumentera sotningstillfällena och på anmodan redovisa 
dessa för kommunen. 
Dispensen kan återkallas om det vid brand, tillsyn eller brandskyddskontroll visar sig att sotningen 
ej skett på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. 
Ort 
Datum 
Underskrift
fastighetsägare
Namnförtydligande
S 2 
Information angående sotning på egen fastighet 
Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) får kommunen medge att 
en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna 
fastigheten. Ett sådant medgivande (dispens) får endast ges 
om sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
I Hässleholms kommun är kommunstyrelsen ansvarig nämnd för
sotningsverksamheten och fattar beslut om eventuell dispens. 
Räddningstjänsten Hässleholm kommer att inhämta yttrande från aktuell 
skorstensfejarmästare inför  beslutet. Detta görs utifrån att denne har god 
kännedom om befintliga anläggningar då denne innehar kommunens uppdrag 
att utföra rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Medgivandet gäller 
normalt tillsvidare men kan återkallas om rengöringen (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. 
Efter framställan från försäkringsgivare, kan beviljade dispenser komma att 
meddelas till aktuellt försäkringsbolag. 
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