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Ansökan om rengöring (sotning) av 
förbränningsanordning

Information om ansökan samt information om lagar och regler finns på sidan 3. 

Du kan också göra ansökan direkt på webben via E-tjänster och blanketter på www.ljungby.se 

Fastigheten 
Fastighetsbeteckning Ägare till fastigheten Verksamhetsutövare / innehavare 

Adress Postnummer Ort 

Vem ska utföra rengöringen (sotningen)? 
Förnamn Efternamn Personnummer Verksamhetsutövare 

Adress Postnummer Ort 

Beskrivning av personens kompetens för rengöring (sotning) 

Har personen någon av nedanstående utbildningar? 

Utbildning Bifogat 
intyg 

Utbildningsår 

Skorstensfejare med teknikerutbildning. 

Skorstensfejare med ingenjörsutbildning 

Skorstensfejarmästare 

Skorstensfejare 

Annat: 

Förutsättningar för rengöring (sotning) 

Tidigare erfarenhet av sotning? Övrigt 

POSTADRESS   TELEFON ORG NR 

Räddningstjänsten, Bredemadsvägen 2, 341 83 Ljungby 0372-78 90 00 vx 212000-0670 
E-POST FAX WEBBPLATS 

raddningstjansten@ljungby.se 0372- 78 91 44 www.ljungby.se 

Vilken utrustning finns för sotning?

http://www.ljungby.se/
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Information om fastighet och verksamhet 

Vilken typ av verksamhet utgör fastighetens huvudsakliga användningsområde? 

Handel Kontor / Förvaltning Lantbruk , ej bostad 

Vårdbyggnad Kemisk industri Övrig verksamhet 

Kyrka Trävaruindustri Villa 

Restaurang /danslokal Reparationsverkstad Rad-/ Par- / Kedjehus 

Hotell / Pensionat Lager Flerbostadshus 

Skola / Daghem Bensinstation Fritidshus 

Annat, ange vad: 

Utnyttjar ägaren själv fastigheten eller hyrs den ut? Personer som vistas stadigvarande i byggnaden 

 Ja, den används själv      Nej, den hyrs ut 

Information om förbränningsanordning och bränsle 

Vilken typ av förbränningsanordning används? Markera om anordningen utgör den primära värmekällan 

Typ Primär Typ Primär Typ Primär 

 Värmepanna  Öppen spis    Ångpanna 

 Köksspis  Varmluftspanna  Kassett 

 Varmvattenpanna  Kamin  Annat: 

Information om skorsten 

Vilken typ av skorsten / skorstenar används? Markera om anordningen utgör den primära skorstenen 

Typ Primär Typ Primär 

 Murstock tegel med rökkanal  Murstock tegel med insatsrör. (tub) 

 Stålrörsskorsten Annan: 

Bränslen som används / kan användas i förbränningsanordningen? 

Vilken typ av bränsle används? Markera primärt bränsle 

Typ Primär Typ Primär Typ Primär 

 Trä , ved   Pellets , briketter trä  Eldningsolja , övrigt 

 Halm  Eldningsolja kvalitet 3 eller högre  Naturgas / Gasol 

 Annat: 

Underskrifter 

Ägare till fastigheten Datum Person ansökan avser Datum 

Information om personuppgiftslagen (PuL) 

För att administrera ärendet krävs registrering i vårt dataregister. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör 
dig och även begära rättelse av dessa.  

Personuppgiftsansvarig: Tekniska nämnden. 
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För att få sota min egen förbränningsanläggning är jag införstådd med följande: 

• Jag är väl förtrogen med anläggningens funktion och är införstådd med de skötselanvisningar
som gäller.

• Jag är medveten om de risker som finns med eldning, soteld och brandspridning i min fastighet.

• Jag har tillgång till utrustning för att rengöra såväl eldstad, eldningsapparat som rökkanaler.

• Jag kommer att följa de sotningsfrister som fastställs och dokumentera detta, se nedan. Jag är
också beredd att uppvisa kontrolljournal för sotaren i samband med brandskyddskontroll.

• Medgivandet att få sota själv är personligt, knutet till fastigheten och kan inte överlåtas på annan
person.

• Jag har tillräcklig kunskap om min anläggning, om förbränningsprinciper, sotningstekniker,
säkerhet på tak, brandsäkerhet runt eldstaden samt har kunskap om sotningsjournal och frister
för att genomföra sotning på min egen fastighet.

Följande tidsintervall har beslutats i vårt område: 

• Värmepanna som eldas med olja: 2 år

• Värmepanna som eldas med fast bränsle: 3/år

• Värmepanna med keramisk inklädnad och ackumulatortank 2/år

• Värmepanna som eldas med pellets: 1/år

• Kaminer, kakelugnar eller likvärdig anläggning: 1/år till 3/år beroende hur mycket det eldas.

• Öppen spis för trivseleldning 3år.

Lagar och förordningar 

Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 

3 kap 4 §  
En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som 
inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i 
restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.  

Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant 
medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.  

Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, 
tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta 
förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler. 

Brandskyddskontroll ska ske enligt MSBFS 2014:6 föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll.  

För att få utföra brandskyddskontroll ska man vara behörig att utföra brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lagen 
om skydd mot olyckor är den som avlagt examen som skorstensfejartekniker enligt 1 § förordningen (2033:477) 
om utbildning i skydd mot olyckor. Detsamma gäller den som enligt äldre bestämmelser avlagt teknikerexamen 
för skorstensfejare, genomgått kurs för skorstensfejarmästare eller har avlagt mästarexamen för skorstensfejare. 

I de fall fastighetsägare önskar genomföra sotning på den egna fastigheten själv ska en ansökan skickas till 
kommunen. Efter kommunens medgivande får sotning utföras.  

Ansökan skickas till 

Räddningstjänsten Ljungby 
Bredemadsvägen 2 
341 83  Ljungby    
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