
  
 
Blanketten skickas till  ANSÖKAN    
Räddningstjänsten om dispens för fastighetsägare att utföra                    
Kommendörsgatan sotning på den egna fastigheten 
281 35 Hässleholm  
                      (Kompletterande information finns på sidan 2) 
 
Uppgifter om ägare och fastighet 
Fastighetsägare Personnummer Fastighetsbeteckning 

   
Adress Postnummer Ort 

   
E-postadress Telefonnummer 

  
Fastighetsadress (om annan än ovan) Postnummer Ort 

   
 
Uppgifter om sotningsobjekt 
Objekt Fabrikat Typ Tillverkningsår Bränsleslag Typ av skorsten 

      
      
      
 
Beskrivning av rengöringen och kompetensen 
Beskriv hur rengöringen ska gå till samt vilken teoretisk/praktisk kompetens som finns (styrkt med bilaga) Bilaga  

  

 
Teknisk utrustning för sotning 
Utrustning/redskap Tillgång till Avser köpa 

   
   
   
 
 
Jag intygar 
att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga. 
att jag är införstådd med att jag tar över ansvaret för rengöring/sotning av de objekt som jag erhållit medgivande för och att jag är skyldig att 
sota objekten enligt de sotningsfrister som gäller för respektive objekt. Utförda sotningar skall dokumenteras och dokumentationen uppvisas 
vid brandskyddskontroll och på kommunens begäran. 
att jag har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring/sotning på ett ur brandskydds-
synpunkt betryggande sätt. 
att jag har fysisk förmåga att arbeta på tak. 
 
Ägarens underskrift 
Ort Datum 

  
Underskrift Namnförtydligande 

  
 
 



  
 
 
 

s 2 
 
 
 
 
Information och anvisningar angående sotning på egen fastighet 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 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. 

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.  

Beskrivning av rengöringen och kompetens 
Beskriv hur rengöringen (sotningen) ska gå till, vilka verktyg och utrustning som ska användas och 
varför, varför de olika momenten genomförs samt hur tillträdesvägar och takskyddsanordningar är  
ordnade. Bifoga gärna denna som en bilaga till ansökan. Beskriv även hur kompetensen för rengöringen 
tillgodosetts alternativt bifoga utbildningsintyg från genomgången egensotningsutbildning eller liknande. 

Teknisk utrustning för sotning 
I detta avsnittet 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. 

Inför beslut 
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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