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ANSÖKAN om att låta annan rengöra 
(sota) på egen fastighet SFS 2003:778 

Uppgift om sökande 
Sökandes namn Organisations-/personnummer Telefon 

Sökandes adress Postnummer Postort 

Uppgift om den som ska utföra rengöringen 
Namn Organisations-/personnummer Telefon 

Adress Postnummer Postort 

Den som ska utföra rengöringen har fysisk förmåga för detta. Ja Nej 

Uppgift om fastigheten (Är fastigheten uthyrd ska en skriftlig redogörelse för hur rengöringen ska utföras bifogas 
ansökan) 

Fastighetsbeteckning Kommun i vilken fastigheten 
ligger 

Är fastigheten uthyrd? 
Ja Nej 

Fastighetens adress Fastighetens postnummer Fastighetens postort 

Uppgift om rengöringsobjekt (vid fler än två rengöringsobjekt bifogas dessa separat) 
Beskrivning av rengöringsobjekt 1: 

Eldstad som eldas i mindre omfattning 
Eldstad för primär uppvärmning Panna 

Bränsle Material i rökkanal 

Tegel Stål Keramiskt

Beskrivning av rengöringsobjekt 2: 

Eldstad som eldas i mindre omfattning 
Eldstad för primär uppvärmning Panna 

Bränsle Material i rökkanal 

Tegel Stål Keramiskt

Kompetens (Kompetens hos den som ska rengöra. Intyg på genomförda utbildningar ska bifogas.) 
Intyg bifogat 

Ja Nej 

Utrustning (Beskriv den utrustning och de redskap som finns att tillgå vid rengöring.) 

Eventuella anmärkningar från brandskyddskontroll 
Finns anmärkningar? 

Ja Nej 
Om Ja, är den åtgärdad? 

Ja Nej 
Om Ja, intyg bifogat 

Ja Nej 

Den sökande 
Förbinder sig att följa rengöringsfrister samt att dokumentera 
rengöringen skriftligt. Ja Nej 

Underskrift 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Postadress 
Räddningstjänsten Östra Götaland 
Albrektsvägen 150 
602 39 NORRKÖPING 

Organisationsnr. 
222000-2758 

Telefon 
vxl: 010-480 40 00 

E-post 
info@rtog.se 

Internet 
www.rtog.se 

180615/Pe 

Postadress Organisationsnr. Telefon E-post
Räddningstjänsten Östra Götaland 222000-2758 vxl: 010-480 40 00 info@rtog.se 
Albrektsvägen 150 
602 39  NORRKÖPING Internet 

www.rtog.se 
180615/Pe 

ANSÖKAN om att låta annan rengöra 
(sota) på egen fastighet SFS 2003:778

Uppgift om sökande 
Sökandes namn Organisations-/personnummer Telefon 

Sökandes adress Postnummer Postort 

Uppgift om den som ska utföra rengöringen 
Namn Organisations-/personnummer Telefon 

Adress Postnummer Postort 

Den som ska utföra rengöringen har fysisk förmåga för detta.   Ja   Nej 

Uppgift om fastigheten (Är fastigheten uthyrd ska en skriftlig redogörelse för hur rengöringen ska utföras bifogas 
ansökan) 

Fastighetsbeteckning Kommun i vilken fastigheten 
ligger 

Är fastigheten uthyrd? 
  Ja   Nej 

Fastighetens adress Fastighetens postnummer Fastighetens postort 

Uppgift om rengöringsobjekt (vid fler än två rengöringsobjekt bifogas dessa separat) 

Beskrivning av rengöringsobjekt 1: Bränsle Material i rökkanal 

Eldstad som eldas i mindre omfattning  
Eldstad för primär uppvärmning              Panna  Tegel   Stål   Keramiskt 

Beskrivning av rengöringsobjekt 2: Bränsle Material i rökkanal 

Eldstad som eldas i mindre omfattning  
Eldstad för primär uppvärmning              Panna  Tegel   Stål     Keramiskt 

Kompetens (Kompetens hos den som ska rengöra. Intyg på genomförda utbildningar ska bifogas.) 
Intyg bifogat 

  Ja   Nej 

Utrustning (Beskriv den utrustning och de redskap som finns att tillgå vid rengöring.) 

Eventuella anmärkningar från brandskyddskontroll 
Finns anmärkningar? Om Ja, är den åtgärdad? Om Ja, intyg bifogat 

  Ja   Nej   Ja   Nej   Ja   Nej 

Den sökande 
Förbinder sig att följa rengöringsfrister samt att dokumentera 
rengöringen skriftligt.   Ja   Nej 

Underskrift 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

https://www.rtog.se/
mailto:info@rtog.se
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' Övriga kommentarer 

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter 
Vi behandlar personuppgifter så som namn, fastighet, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Detta för att kunna administrera medgivande 
av att låta annan sota på egen fastighet enligt lagen om skydd mot olyckor. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är myndighetsutövning. 
Personuppgifter kommer att sparas enligt räddningstjänstens dokumenthanteringsplan. 

Vi kan komma att dela personuppgifter med en tredje part om vi är skyldiga enligt lag. Vi kommer inte att överföra personuppgifter till ett land utanför EU. 
Personuppgiftsansvarig är direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland. Kontakta oss om du vill; ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära 
rättelse, överföring eller att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att 
kontakta oss på info@rtog.se. För synpunkter på behandlingen av personuppgifter kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@norrkoping.se. 

Information och anvisningar
Räddningstjänsten Östra Götaland har enligt delegation ansvaret för att det sker sotning och brandskyddskontroll av fasta 
förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler. Sotningsfrister beslutas av respektive kommun medan 
brandskyddskontrollen ska göras enligt föreskrifter från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB). 
Räddningstjänsten får medge att fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten, om 
sotning kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Medgivande kan återkallas om det vid brandskyddskontroll 
eller tillsyn visar sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt. 

Uppgift om sökande
Det är endast fastighetsägaren som får ansöka om att 
låta annan rengöra (sota) på egen fastighet. 

Uppgift om den som ska utföra rengöringen 
Denna blankett är till för när fastighetsägaren låter 
någon annan utföra rengöring (sota) på den egna 
fastigheten. Alla fält under denna punkt måste fyllas i. 

Uppgifter om fastigheten 
Var noga med att det är fastigheten för den byggnad 
där rengöringsobjektet finns som ska uppges. Om 
fastigheten är uthyrd ska en skriftlig redogörelse 
bifogas där det framgår hur rengöringen ska kunna 
genomföras. Att tänka på är att den som ska rengöra 
måste ha tillgång till objektet då rengöring ska ske. 

Uppgift om rengöringsobjekt 
Varje panna eller eldstad är att betrakta som ett eget 
rengöringsobjekt. Finns det fler rengöringsobjekt i 
samma byggnad ska varje rengöringsobjekt beskrivas, 
t.ex. eldstad, kamin, kakelugn. Egen rengöring får 
endast ske i de rengöringsobjekt som anmälts på denna 
blankett. För att kunna fylla i dessa uppgifter måste 
man ha kunskap om hur rengöringsobjektet är 
uppbyggt. 

En ”panna” förutsätts användas för primär 
uppvärmning. Med ”eldning i mindre omfattning” 
menas att man eldar någon gång per vecka, totalt inte 
mer än 500 kg (ca 1 kubikmeter) normaltorkad ved per 
år. 

Kompetens
Den som ska utföra rengöringen ska ha utbildning som 
skorstensfejare. Personen ska även ha erfarenhet 
genom yrkesverksamhet inom området. För att kunna 
bedöma kompetensen ska bevis på genomförd 
skorstensfejarutbildning bifogas ansökan. 

Utrustning 
För att kunna rengöra måste man ha tillgång till rätt 
utrustning. Beskriv vilken utrustning som finns att 
tillgå. 

Eventuella anmärkningar 
I de fall kommunens skorstensfejare meddelat 
anmärkningar vid brandskyddskontroll ska intyg på att 
anmärkningen åtgärdats bifogas ansökan. Normalt 
måste anmärkningar vara åtgärdade för att ett 
medgivande om att få rengöra själv ska ges. 

Den sökande 
De rengöringsfrister som meddelats av respektive 
kommun ska hållas och rengöringen ska dokumenteras 
skriftligt och kunna visas upp vid brandskyddskontroll 
och tillsyn. 

Underskrift av sökande 
Sökandes underskrift måste finnas för att ärendet 
ska kunna registreras och handläggningen 
påbörjas. 

Ansökan samt bilagor skickas till
Räddningstjänsten Östra Götaland 
Albrektsvägen 150 
602 39 Norrköping 

 

  

Övriga kommentarer 
      

 
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter 
Vi behandlar personuppgifter så som namn, fastighet, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Detta för att kunna administrera medgivande 
av att låta annan sota på egen fastighet enligt lagen om skydd mot olyckor. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är myndighetsutövning. 
Personuppgifter kommer att sparas enligt räddningstjänstens dokumenthanteringsplan.  
  
Vi kan komma att dela personuppgifter med en tredje part om vi är skyldiga enligt lag. Vi kommer inte att överföra personuppgifter till ett land utanför EU. 
Personuppgiftsansvarig är direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland. Kontakta oss om du vill; ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära 
rättelse, överföring eller att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att 
kontakta oss på info@rtog.se. För synpunkter på behandlingen av personuppgifter kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@norrkoping.se. 
 
Information och anvisningar 
Räddningstjänsten Östra Götaland har enligt delegation ansvaret för att det sker sotning och brandskyddskontroll av fasta 
förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler. Sotningsfrister beslutas av respektive kommun medan 
brandskyddskontrollen ska göras enligt föreskrifter från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB). 
Räddningstjänsten får medge att fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten, om 
sotning kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Medgivande kan återkallas om det vid brandskyddskontroll 
eller tillsyn visar sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt. 
 

Uppgift om sökande 
Det är endast fastighetsägaren som får ansöka om att 
låta annan rengöra (sota) på egen fastighet. 
 
Uppgift om den som ska utföra rengöringen 
Denna blankett är till för när fastighetsägaren låter 
någon annan utföra rengöring (sota) på den egna 
fastigheten. Alla fält under denna punkt måste fyllas i. 

 
Uppgifter om fastigheten 
Var noga med att det är fastigheten för den byggnad 
där rengöringsobjektet finns som ska uppges. Om 
fastigheten är uthyrd ska en skriftlig redogörelse 
bifogas där det framgår hur rengöringen ska kunna 
genomföras. Att tänka på är att den som ska rengöra 
måste ha tillgång till objektet då rengöring ska ske. 
 
Uppgift om rengöringsobjekt 
Varje panna eller eldstad är att betrakta som ett eget 
rengöringsobjekt. Finns det fler rengöringsobjekt i 
samma byggnad ska varje rengöringsobjekt beskrivas, 
t.ex. eldstad, kamin, kakelugn. Egen rengöring får 
endast ske i de rengöringsobjekt som anmälts på denna 
blankett. För att kunna fylla i dessa uppgifter måste 
man ha kunskap om hur rengöringsobjektet är 
uppbyggt. 
 
En ”panna” förutsätts användas för primär 
uppvärmning. Med ”eldning i mindre omfattning” 
menas att man eldar någon gång per vecka, totalt inte 
mer än 500 kg (ca 1 kubikmeter) normaltorkad ved per 
år. 

 
 
 
 

Kompetens 
Den som ska utföra rengöringen ska ha utbildning som 
skorstensfejare. Personen ska även ha erfarenhet 
genom yrkesverksamhet inom området. För att kunna 
bedöma kompetensen ska bevis på genomförd 
skorstensfejarutbildning bifogas ansökan.  
 
Utrustning 
För att kunna rengöra måste man ha tillgång till rätt 
utrustning. Beskriv vilken utrustning som finns att 
tillgå. 
 
Eventuella anmärkningar 
I de fall kommunens skorstensfejare meddelat 
anmärkningar vid brandskyddskontroll ska intyg på att 
anmärkningen åtgärdats bifogas ansökan. Normalt 
måste anmärkningar vara åtgärdade för att ett 
medgivande om att få rengöra själv ska ges. 
 
Den sökande 
De rengöringsfrister som meddelats av respektive 
kommun ska hållas och rengöringen ska dokumenteras 
skriftligt och kunna visas upp vid brandskyddskontroll 
och tillsyn. 

 
Underskrift av sökande                                        
Sökandes underskrift måste finnas för att ärendet 
ska kunna registreras och handläggningen             
påbörjas.                                                                  
 
Ansökan samt bilagor skickas till 
Räddningstjänsten Östra Götaland 
Albrektsvägen 150 
602 39  Norrköping
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