
  

 

 

Till Dig som själv vill svara för rengöring enlig Lag om skydd mot olyckor. 

 
I och med att LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR trädde ikraft den 1 januari 2004 försvann det 
gamla sotningsbegreppet. I ”sotning” ingick dels ett rengöringsmoment av skorsten och 
panna, dels en kontroll av brandskyddet i anslutning till skorsten och panna. Den nya 
lagen separerade rengöringen och brandskyddskontrollen från varandra och öppnade en 
möjlighet för en fastighetsägare att själv ansvara för rengöringen, kommunen är dock 
fortfarande ansvarig för brandskyddskontrollen. 
 
Räddningsnämnden har vid sitt sammanträde 2004-06-22 beslutat att under vissa 
förutsättningar medge att fastighetsägare själv tar över ansvaret för rengöringen av 
förbränningsanläggningen.  
 
Läs noga igenom de bifogade handlingarna innan Du börjar fylla i ansökan. Ansökan 
måste vara fullständigt ifylld och ett brandskyddsprotokoll för den sökta anläggningen 
skall bifogas. Endast kompletta ansökningar behandlas. 
 
Med detta brev följer två olika exempel på hur en korrekt ifylld ansökan kan se ut.  
 
Det är särskilt viktigt att Du förstår vad det innebär att själv ha ansvaret för rengöringen. 
Även om Din ansökan beviljas måste Du följa de intervaller kommunen har bestämt ska 
gälla mellan rengöringstillfällena, samt att varje rengöringstillfälle ska dokumenteras. 
Årsmedeltemperaturen i vår kommun är 2,1 ºC. 
 
Det är också lämpligt att i förväg kontrollera brandförsäkringen så att det inte finns några 
hinder mot egenrengöring i försäkringsvillkoren.  
 
Ansökan skall göras i två likadana exemplar och båda exemplaren skall skrivas under av 
den sökande och skickas in till kommunen. När ansökan har behandlats får Du tillbaka 
den ena. Om Din ansökan har avslagits kan Du överklaga beslutet. Uppgift om hur man 
överklagar finns på beslutet. Handläggningstiden för en kommun är i normala fall ungefär 
tre månader, under semesterperioden något längre. 

 
  
Göran Hellström 
Räddningschef 
 
 
 

 

 



  

ANSÖKAN OM ATT SJÄLV SVARA FÖR RENGÖRING ENLIGT LAG OM SKYDD 
MOT OLYCKOR 3 kap 4 §. 

 

Sökande/fastighetsägare                                        

Personnummer, efternamn, förnamn 

 
Telefon dagtid 

 
Adress 

 
Vem ska utföra rengöringen 

  JA, jag ska göra rengöringen själv k 
Postnummer/ort 

 
  NEJ, jag ska uppdra åt annan att rengöra,   

      uppgifter om dessa lämnas längre ner.  

 
Fastighet               
Fastighetsbeteckning                                            Antal våningar  

 
Uppgift om boende i fastigheten förutom ägaren och ägarens familj 

 
Fastighetsadress  

 
 

Postnummer/ort 

 
 

Förbränningsanläggningens fabrikat                        Rengöringsfrist                                                       

 
 

 

Ansvarig fastighetsägare intygar att den som rengör 

 JA NEJ 

har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring   
    

har fysisk förmåga att arbeta på tak   
 

har erforderliga redskap för rengöring // kommer att skaffa om ansökan beviljas   
 

kommer att följa kommunens rengöringsfrister samt dokumentera varje    

rengöringstillfälle 

 
Om fastighetsägaren avser att låta någon annan rengöra skall uppgifter om dessa anges här 
Personnummer, efternamn, förnamn 

 
Telefon dagtid 

 
Adress 

 
Postnummer/ort 

 
Personnummer, efternamn, förnamn 

 
Telefon dagtid 

 
Adress 

 
Postnummer/ort 

 
Personnummer, efternamn, förnamn 

 
Telefon dagtid 

 
Adress 

 
Postnummer/ort 

 
 
 
 
 

Ansökan skickas i två 
underskrivna exemplar till: 
 

Räddningstjänsten 
Industrigatan 5 
923 31 Storuman 



  

 
 
 
Övriga upplysningar    

 

 

 

 
Bifogade handlingar 
                                                                                                                    JA 
Brandskyddsprotokoll                                                                                                                               
 

 

Jag, ansvarig fastighetsägare, intygar att lämnade uppgifter är sanningsenliga och korrekta 

Ort/Datum 

                                               
Underskrift och namnförtydligande 

a 

 
 
    

BESLUT 

 Tillstånd till egenrengöring medges till och med ……………………         
   

- I och med beviljat tillstånd har fastighetsägaren det hela och fulla ansvaret för att rengöringen sker på ett ur brand- 
  skyddssynpunkt betryggande sätt samt att övriga krav i detta tillstånd är uppfyllda under hela den tid tillståndet gäller. 
 

- Ändrade förhållande skall anmälas till kommunen. Detta kan t.ex. gälla val av bränsle eller uthyrning av hela eller delar av  
  fastigheten, ägarbyte och liknande.    
 

- Tillståndet att rengöra själv kan återkallas om det visar sig att rengöringen inte utförts på ett ur brandskyddssynpunkt  
  tillfredsställande sätt eller om felaktiga uppgifter lämnats till kommunen. 
 

- Dokumentation av rengöringen skall vid begäran visas upp för kommunen eller den som för kommunens räkning utför  
  brandskyddskontroll. 
 

Observera att dispensen endast gäller för den förbränningsanläggning som ansökan avser. 

 

 Ansökan om egenrengöring avslås 
 

Skäl för avslag: 
 
 
 
Beslut om avslag kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Västerbotten inom 3 veckor från att 
Ni fått del av beslutet. I överklagan skall anges varför Ni anser beslutet vara felaktigt samt vilken 
ändring Ni anser skall göras. 
 

Storumans kommun, datum 

                              a 
Underskrift                                                                                                Telefon 
 

 
 

                                                                              
   

OBSERVERA att Ni bör kontrollera villkoren i brandförsäkringen eller kontakta Ert 
försäkringsbolag innan egenrengöringen påbörjas. 
Kopia av beslutet kommer att skickas till skorstensfejarmästaren i Storumans Kommun. 



  

ANSÖKAN OM ATT SJÄLV SVARA FÖR RENGÖRING ENLIGT LAG OM SKYDD 
MOT OLYCKOR 3 kap 4 §. 

 

Sökande/fastighetsägare                                        

Personnummer, efternamn, förnamn 

 
Telefon dagtid 

 
Adress 

 
Vem ska utföra rengöringen 

  JA, jag ska göra rengöringen själv k 
Postnummer/ort 

 
  NEJ, jag ska uppdra åt annan att rengöra,   

      uppgifter om dessa lämnas längre ner.  

 
Fastighet               
Fastighetsbeteckning                                            Antal våningar  

 
Uppgift om boende i fastigheten förutom ägaren och ägarens familj 

 
Fastighetsadress  

 
 

Postnummer/ort 

 
 

Förbränningsanläggningens fabrikat                        Rengöringsfrist                                                       

 
 

 

Ansvarig fastighetsägare intygar att den som rengör 

 JA NEJ 

har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring   
    

har fysisk förmåga att arbeta på tak   
 

har erforderliga redskap för rengöring // kommer att skaffa om ansökan beviljas   
 

kommer att följa kommunens rengöringsfrister samt dokumentera varje    

rengöringstillfälle 

 
Om fastighetsägaren avser att låta någon annan rengöra skall uppgifter om dessa anges här 
Personnummer, efternamn, förnamn 

 
Telefon dagtid 

 
Adress 

 
Postnummer/ort 

 
Personnummer, efternamn, förnamn 

 
Telefon dagtid 

 
Adress 

 
Postnummer/ort 

 
Personnummer, efternamn, förnamn 

 
Telefon dagtid 

 
Adress 

 
Postnummer/ort 

 
 
 
 
 

Ansökan skickas i två 
underskrivna exemplar till: 
 

Räddningstjänsten 
Industrigatan 5 
923 31 Storuman 



  

 
 
Övriga upplysningar    

 

 

 

 
Bifogade handlingar 
                                                                                                                    JA 
Brandskyddsprotokoll                                                                                                                               
 

 

Jag, ansvarig fastighetsägare, intygar att lämnade uppgifter är sanningsenliga och korrekta 

Ort/Datum 

                                               
Underskrift och namnförtydligande 

a 

 
    

BESLUT 

 Tillstånd till egenrengöring medges till och med ……………………         
   

- I och med beviljat tillstånd har fastighetsägaren det hela och fulla ansvaret för att rengöringen sker på ett ur brand- 
  skyddssynpunkt betryggande sätt samt att övriga krav i detta tillstånd är uppfyllda under hela den tid tillståndet gäller. 
 

- Ändrade förhållande skall anmälas till kommunen. Detta kan t.ex. gälla val av bränsle eller uthyrning av hela eller delar av  
  fastigheten, ägarbyte och liknande.    
 

- Tillståndet att rengöra själv kan återkallas om det visar sig att rengöringen inte utförts på ett ur brandskyddssynpunkt  
  tillfredsställande sätt eller om felaktiga uppgifter lämnats till kommunen. 
 

- Dokumentation av rengöringen skall vid begäran visas upp för kommunen eller den som för kommunens räkning utför  
  brandskyddskontroll. 
 

Observera att dispensen endast gäller för den förbränningsanläggning som ansökan avser. 

 

 Ansökan om egenrengöring avslås 
 

Skäl för avslag: 
 
 
 
 
 
 
Beslut om avslag kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Västerbotten inom 3 veckor från att 
Ni fått del av beslutet. I överklagan skall anges varför Ni anser beslutet vara felaktigt samt vilken 
ändring Ni anser skall göras. 
 

Storumans kommun, datum 

                              a 
Underskrift                                                                                                Telefon 
 

 
 

 
   

OBSERVERA att Ni bör kontrollera villkoren i brandförsäkringen eller kontakta Ert 
försäkringsbolag innan egenrengöringen påbörjas. 
Kopia av beslutet kommer att skickas till skorstensfejarmästaren i Storumans Kommun.  
 



  

ANSÖKAN OM ATT SJÄLV SVARA FÖR RENGÖRING ENLIGT LAG OM SKYDD 
MOT OLYCKOR 3 kap 4 §. 

Sökande/fastighetsägare 

Personnummer, efternamn, förnamn 

570614-1234, Petterson, Pelle 
Telefon dagtid 

0951-123 45 
Adress 

Storgatan 12 
Vem ska utföra rengöringen 

  JA, jag ska göra rengöringen själv k 
Postnummer/ort 

923 31 Storuman  
  NEJ, jag ska uppdra åt annan att rengöra,   

      uppgifter om dessa lämnas längre ner.  

 
Fastighet               
Fastighetsbeteckning                                            Antal våningar  

Laxfjäll 1: 145                       2  
Uppgift om boende i fastigheten förutom ägaren och ägarens familj 

 Inga andra än den egna familjen 
Fastighetsadress  

Storgatan 12 
 

Postnummer/ort 

923 31 Storuman  
 

Förbränningsanläggningens fabrikat                        Rengöringsfrist                                                       

CNC Turbo 5-6                     4 ggr/år 
 

 

Ansvarig fastighetsägare intygar att den som rengör 

 JA NEJ 

har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring   
    

har fysisk förmåga att arbeta på tak   
 

har erforderliga redskap för rengöring // kommer att skaffa om ansökan beviljas   
 

kommer att följa kommunens rengöringsfrister samt dokumentera varje    

rengöringstillfälle 

 
Om fastighetsägaren avser att låta någon annan rengöra skall uppgifter om dessa anges här 
Personnummer, efternamn, förnamn 

 
Telefon dagtid 

 
Adress 

 
Postnummer/ort 

 
Personnummer, efternamn, förnamn 

 
Telefon dagtid 

 
Adress 

 
Postnummer/ort 

 
Personnummer, efternamn, förnamn 

 
Telefon dagtid 

 
Adress 

 
Postnummer/ort 

 
 
 
 
 
 
 

Ansökan skickas i två 
underskrivna exemplar till: 
 

Räddningstjänsten 
Industrigatan 5 
923 31 Storuman 



  

 
Övriga upplysningar 

 

Det finns en öppen spis i vardagsrummet men den används enbart för myseldning 6-7 ggr varje år. Den kommer 

jag att rengöra vart 3:e år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bifogade handlingar 
                                                                                                                    JA 
Brandskyddsprotokoll                                                                                                                               
 

 

Jag, ansvarig fastighetsägare, intygar att lämnade uppgifter är sanningsenliga och korrekta 

Ort/Datum 

Storuman 2022-01-01                                               

Underskrift och namnförtydligande 

A                                 //Pelle Pettersson 

 
 
 
    
 



  

 

ANSÖKAN OM ATT SJÄLV SVARA FÖR RENGÖRING ENLIGT LAG OM SKYDD 
MOT OLYCKOR 3 kap 4 §. 

 

Sökande/fastighetsägare 

Personnummer, efternamn, förnamn 

440509-5678, Beck, Martin 
Telefon dagtid 

0951-543 21 
Adress 

Lillgatan 100 
Vem ska utföra rengöringen 

  JA, jag ska göra rengöringen själv k 
Postnummer/ort 

923 32 Storuman  
  NEJ, jag ska uppdra åt annan att rengöra,   

      uppgifter om dessa lämnas längre ner.  

 
Fastighet               
Fastighetsbeteckning                                            Antal våningar  

Laxfjäll 1: 54                          3  
Uppgift om boende i fastigheten förutom ägaren och ägarens familj 

Min svärmor Mimmi Pigg hyr ett 
Fastighetsadress  

Lillgatan 100 
 

rum med egen ingång på entréplanet. 
Postnummer/ort 

923 32 Storuman  
 

Förbränningsanläggningens fabrikat                        Rengöringsfrist                                                       

CNC Super -duper                  4 ggr/år 
 

 

Ansvarig fastighetsägare intygar att den som rengör 

 JA NEJ 

har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring   
    

har fysisk förmåga att arbeta på tak   
 

har erforderliga redskap för rengöring // kommer att skaffa om ansökan beviljas   
 

kommer att följa kommunens rengöringsfrister samt dokumentera varje    

rengöringstillfälle 

 
Om fastighetsägaren avser att låta någon annan rengöra skall uppgifter om dessa anges här 
Personnummer, efternamn, förnamn 

661023-9876, Beck Nils 
Telefon dagtid 

070-987 65 43 
Adress 

Lillgatan 100 
Postnummer/ort 

923 32 Storuman 
Personnummer, efternamn, förnamn 

581105-2345, Larsson Gunvald 
Telefon dagtid 

070-765 43 21 
Adress 

Tvärvägen 1 
Postnummer/ort 

920 64 Tärnaby 
Personnummer, efternamn, förnamn 

 
Telefon dagtid 

 
Adress 

 
Postnummer/ort 

 
 
 
 

Ansökan skickas i två 
underskrivna exemplar till: 
 

Räddningstjänsten 
Industrigatan 5 
923 31 Storuman 



  

Övriga upplysningar 

 

Rengöringen skall skötas av min hemmaboende son Nils Beck och svärsonen Gunvald Larsson. Båda två 

är byggnadssnickare och vana med arbete på tak. Gunvald Larsson har tidigare arbetat som sotarlärling mellan 

åren 1980 – 82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bifogade handlingar 
                                                                                                                    JA 
Brandskyddsprotokoll                                                                                                                               
 

 

Jag, ansvarig fastighetsägare, intygar att lämnade uppgifter är sanningsenliga och korrekta 

Ort/Datum 

Storuman 2022-01-01                                               

Underskrift och namnförtydligande 

A                                 //Martin Beck 

 
 
 
    



  

RENGÖRINGSFRISTER FÖR FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNINGAR I STORUMANS 
KOMMUN 

Beslutade av Räddningsnämnden 2004-06-22. Frister för brandskyddskontroll behandlas inte 
i detta dokument. 

ALLMÄNT 

I och med ikraftträdande av Lag om skydd mot olyckor 2004-01-01 har det gamla 
sotningsbegreppet förändrats. Det som förr var sotning bestod egentligen av två delar, 
rengöring av panna och skorsten, samt brandskyddskontroll i anslutning till 
förbränningsanläggningen. Den nya lagen har skiljt på detta och även tidsintervallerna för 
rengöring och brandskyddskontroll skiljer sig åt, sotning som begrepp har därmed 
försvunnit. 
 

Kommunen skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring 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 fastighetsägare efter särskild ansökan och 
prövning övertar ansvaret för rengöringen. Brandskyddskontrollen skall däremot alltid 
utföras av personer med särskild behörighet och som gör det på kommunens uppdrag, detta 
kan fastighetsägaren inte få göra själv. 
 

Den som utför rengöring har rätt att få tillträde till den anläggning som berörs och att få 
nödvändiga upplysningar och handlingar. Upptäcks i samband med rengöring en brist eller 
missförhållande som kan leda till en annan olycka än brand, skall den som utför rengöring 
underrätta den ansvariga myndigheten om förhållandet. 
 

Rengöringsfristerna är beräknade efter årsmedeltemperaturen i kommunen vilken är 2,1 
grader. Fristerna följer MSB:s föreskrifter och allmänna råd 2014:6 och är fastställda mot 
bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet: 

• Sotbildning 

• Bränsle 

• Typ av anläggning 

• Energibehov med hänsyn till klimatförhållanden 

• Bebyggelsestruktur 
 

I de fall där rengöring skall göras flera gånger per år skall rengöringstillfällena fördelas över 
året. Fristerna är indelade i fyra huvudgrupper och sedan i undergrupper. För varje 
undergrupp anges längsta tillåtna frist mellan rengöringstillfällena. 

OMFATTNING 

Vid rengöring av eldstäder med tillhörande rökkanaler samt imkanaler från restauranger och 
större kök skall samtliga delar, där sot eller andra brandfarliga beläggningar kan avsättas, 
rengöras i sådan omfattning att risken för uppkomst av brand och skadeverkningar vid en 
brand minimeras. 

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 

Om en panna ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en 
kvalificerad driftledare skall rengöring utföras med fristen 3 år, oavsett vilket bränsleslag 
som används. 



  

 

I övriga fall skall, om eldning sker med fasta bränslen, rengöring göras enligt följande: 
 

Frist   Tillämpningskriterier 

 
3-5 ggr/år Avser konventionella pannor 

- Fristen 3 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen     

är ca +5 ºC eller högre.  

- Fristen 4 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen   

överstiger ca +1 ºC men understiger ca +5 ºC.  

- Fristen 5 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen är 

ca +1 ºC eller lägre. 

2-3 ggr/år 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.  

- Fristen 2 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen kommunen är                             

ca +5 ºC eller högre. 

1-2 ggr/år Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från 

sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är 

speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. 

- Fristen 1 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen är 

ca +5 ºC eller högre. 
 

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

Frist   Tillämpningskriterier 

 
3-5 ggr/år Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från 

sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.  

- Fristen 3 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen är 

ca +5 ºC eller högre.  

- Fristen 4 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen 

överstiger ca +1 ºC men understiger ca +5 ºC.  

- Fristen 5 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen är 

ca +1 ºC eller lägre. 

1 år     Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 

överstiger 60 kW. 

2 år      Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 

uppgår till högst 60 kW. 

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning  

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov kan sotning göras enligt 

följande. 

Frist   Tillämpningskriterier 

 
6 ggr/år Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja 

eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. 

1 år      Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. 

 

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas. 



  

Lokaleldstäder 

Om eldning sker i lokaleldstäder kan sotning göras enligt följande. 
 

Frist   Tillämpningskriterier 

 
1 år      Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av 

det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning. 

3 år      Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den 

huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är 

uppställd eller för matlagning. 

3 år      Eldstaden finns i ett fritidshus. 

Imkanaler i restauranger eller andra storkök  

Sotning kan ske tre gånger per år. I fråga om imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller 

liknande verksamhet kan sotning ske en gång per år. 

 

Övrigt 
 

 Kommunens föreskrifter om sotningsfrister kan i tillämpliga fall omfatta  

−  undantag från sotningen när ingen eldat mellan två sotningstillfällen,  

−  möjligheter att ändra sotningsfristen i enskilda fall av brandskyddsmässiga skäl, samt  

−  övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister. 

 

Sotning på den egna fastigheten 

 
Kommunen får efter ansökan medge att en fastighetsägare sotar eller låter någon annan sota på den egna 

fastigheten, om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Medgivandet kan återkallas om 

det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen 

är säker från brandskyddssynpunkt. 


