HAGFORS KOMMUN
ANSÖKAN OM ATT SJÄLV UTFÖRA SOTNINGEN PÅ EGNA FASTIGHETEN I HAGFORS KOMMUN

UPPGIFTER OM UTFÖRARE VID ÖVERTAGANDE AV SOTNINGEN PÅ EGEN FASTIGHET
HANDLÄGGARE
Namn

Adress/utförare

Postnummer

DATUM

DNR

Personnummer

Fastighetsbeteckning på aktuell fastighet

Ort

Telefon bostad

Telefon arbete

Ifylls av
myndigheten

UPPGIFTER OM SOTNINGSOBJEKT
Objekt

Fabrikat

Typ

Tillverkningsår

Bränsleslag

Sotningsfrist

UTFÖRARES KOMPETENS VID ÖVERLÅTANDE AV SOTNING
Kompetens teoretisk och praktisk (styrkt enligt bilaga)

Bilaga

TEKNISK UTRUSTNING FÖR SOTNING
Utrustning / Redskap

Tillgång till

SÖKANDENS UNDERSKRIFT
Ort

Jag intygar härmed att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga.
Datum

Underskrift

Brandskyddskontroll av objekten i denna ansökan kommer att göras av, den
av kommunalförbundet utsedde, skorstensfejarmästaren i enlighet med de
frister som anges i Statens räddningsverks författningssamling (SRVFS
2003:11)

SKORSTENSFEJARMÄSTARENS YTTRANDE
Ort

Kommentar

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 kunna
uppvisas vid brandskyddskontroll.

Namnförtydligande

Tillstyrks

Avser köpa

MYNDIGHETENS BESLUT

Avstyrks
Datum

Beviljas
Ort

Avslås
(motivering och besvärshänvisning bifogas)
Datum

Kommentar
Medgivande enligt detta beslut gäller tills vidare men kan återkallas om det
vid en brandskyddskontroll, regelbunden eller särskild, visar sig att sotningen
inte blivit utförd på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
Medgivandet upphör automatiskt vid ägarbyte.

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Beslutande enligt delegation

HAGFORS KOMMUN
ANSÖKAN OM ATT SJÄLV UTFÖRA SOTNINGEN PÅ EGNA FASTIGHETEN I HAGFORS KOMMUN

REGLER FÖR ANSÖKAN OM DISPENS ATT UTFÖRA EGENSOTNING
Du som vill söka dispens att utföra egensotning på din egen fastighet ska skicka in en fullständigt ifylld ansökan
till räddningstjänsten. Du kan hämta blanketten på brandstationen, på hagfors.se eller be att få den hemskickad.
Ansökan bedöms enligt de riktlinjer som står i Lagen om skydd mot olyckor.
I vissa fall kan det bli aktuellt med ett besök hos dig och din fastighet för att kunna bedöma lämpligheten att ge
dispens för egen sotning. Detta sker i så fall efter överenskommelse med dig.
För att vi ska kunna ta beslut om egensotning måste nedanstående uppfyllas:


Fastigheten ska vara utan brister vad gäller uppstigningsanordningarna till tak



Samtliga objekt som ansökan gäller ska vara i laga ordning enligt senast utförda brandskyddskontroll.
Yttrande kommer att tas in från skorstensfejarmästaren i Hagfors kommun.

Du som söker dispens binder dig vidare att följa de villkor som gäller för egen sotning.
VILLKOR VID EGEN SOTNING









Tillstånd att rengöra gäller endast angiven/sökande fastighetsägare, samt endast angiven fastighet
Fastighetsägaren/sökande skall ha och vidmakthålla erforderlig kunskap om eldningsanläggningen, ha
utrustning och andra förutsättningar så att rengörningen kan ske på ett ur brandskyddsynpunkt
betryggande sätt
Ändrade förhållande vad gäller eldningsanläggningen skall anmälas till berörd myndighet
(kommunen/räddningstjänsten/skorstensfejarmästaren). Detta kan gälla nyinstallation, val av bränsle
eller ändrad eldningsfrekvens. Även ändrade förhållanden i övrigt t. ex ägarbyte, skall anmälas till
berörd myndighet
Fastighetsägaren/sökande ska iaktta de sotningsfrister som fastställts av kommunen
Fastighetsägaren/sökande ska journalföra de genomförda rengöringarna
Beslutet gäller längst i 8 år eller till dess någon av angivna förutsättningar ändras (ägare, objekttyp,
nyinstallationer och ombyggnad.)
Tillståndet att rengöra själv kan återkallas om det visar sig att rengörningen inte utförts på ett ur
brandskyddsynpunkt tillfredsställande sätt

Frågor besvaras av Hagfors Räddningstjänst/Peter Persson på telefon 0563- 186 21
Ansökan sänds till:

Hagfors Räddningstjänst
Peter Persson
Skålviksvägen 1
683 32 Hagfors

Handläggare för dispenser om egen sotning Räddningstjänsten Hagfors

----------------------------------------------------Peter Persson
Räddningstjänsten Hagfors
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GÄLLANDE FRISTER FÖR RENGÖRNING (SOTNING) I HAGFORS KOMMUN
VÄRME,- VARMVATTEN,- VARMLUFTS- OCH ÅNGPANNOR
Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare kan
sotning utföras med fristen 4år, oavsett vilket bränsleslag som används.
I övriga fall kan, om eldning sker med fasta bränslen, sotning göras enligt följande.

FRIST

TILLÄMPNINGSKRETERIER

4 ggr/år
3 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.
Avser 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

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

FRIST

TILLÄMPNINGSKRETERIER

4 ggr/år

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

2 ggr/år
1 år

KÖKSSPISAR OCH UGNAR
Om eldning sker i köksspisar och ugnar för enskilt hushålls behov kan sotning göras följande.

FRIST

TILLÄMPNINGSKRETERIER

2 ggr/år
1 ggr/år

Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen.
Avser eldstäder med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt.

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

LOKALELDSTÄDER
Om eldning sker i lokaleldstäder kan sotning göras enligt följande.

FRIST

TILLÄMPNINGSKRETERIER

1 år

Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är
uppställd eller för matlagning.
Avser eldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden
är uppställd eller för matlagning.
Eldstaden är belägen i ett fritidshus.

4 år
4 år

