Ansökningsinstruktioner för egensotning

Steg 1: Ansökan
- Fyll i räddningstjänstens ansökningsblankett för egensotning.
- Bifoga ditt kursintyg på egensotning.
- Bifoga det senaste protokollet från brandskyddskontrollen med ett godkänt resultat.
- Skicka ansökningsblanketten och bilagorna till:
Åre kommun, Räddningstjänsten, Box 201, 837 22 JÄRPEN.
Steg 2: Vad händer när räddningstjänsten mottagit en komplett ansökan från dig.
- Kommunens sotare blir informerad att du har ansökt om egensotning.
- Sotaren bokar in ett datum med utförare av egensotning för att utföra en sista sotning
tillsammans, vanligtvis sker detta vid nästa sotningstillfälle.
- Du får ett svarsbrev från räddningstjänsten att din ansökan har kommit fram och ett
”sotarintyg” som sotaren ska fylla i vid nästa sotningstillfälle.
- Du skicka tillbaka ”sotarintyget” till:
Åre kommun, Räddningstjänsten, Box 201, 837 22 JÄRPEN.
Steg 3: Beslut om egensotning
- När räddningstjänsten har ”sotarintyget” med godkänt resultat skickar räddningstjänsten
ut er dispens.
Dispens innebär följande:
- Dispensen gäller endast angiven fastighetsägare och fastighet.
- Fastighetsägaren skall ha och vidmakthålla erforderlig kunskap om eldningsanläggningen,
ha utrustning och andra förutsättningar så att rengöringen/sotningen kan ske på ett ur
brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
- Fastighetsägaren skall iaktta de sotningsfrister som fastställts av kommunen.
- Fastighetsägaren skall journalföra de genomförda rengöringarna/sotningarna
- 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.

ANSÖKAN OM TILLSTÅND
FÖR EGENSOTNING
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
 Fastighetsägare

❖ Utförare av sotning om annan än fastighetsägaren

Förnamn och efternamn

d
Förnamn
och efternamn
j
k
Personnummer
j
d
k
Adress
l
a

Personnummer
Adress
Postnummer/ort
Telefonnummer

Postnummer/ort
Mobilnummer

Telefonnummer

Mobilnummer

 Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress och ort

 Sotningsobjekt
Objekt

Fabrikat och typ

Bränsle

Objekt

Fabrikat och typ

Bränsle

Objekt

Fabrikat och typ

Bränsle

Objekt

Fabrikat och typ

Bränsle

 Kompetens, protokoll och utrustning
Dokumenterad utbildning, protokoll från senaste brandskyddskontroll med godkänt resultat.

Bilaga
Bilaga

Har tillgång till följande utrustning/redskap för sotning

 Villkor
Undertecknad har tagit del av och förstått vilka krav som ställs på den som avser att själv sota sin fastighet. Undertecknad,
eller den som ska utföra sotningen, har tillgång till den utrustning som krävs, har fysisk förmåga att sota anläggningen och
förbinder sig att:
- följa rengöringsfrister samt att dokumentera rengöring. Dokumentation skall vid begäran visas upp för kommunen.
- att anmäla ändrade förhållanden vad gäller eldningsanläggningen till kommunen, t.ex. val av bränsle eller ändrad
eldningsfrekvens. Även ändrade förhållande i övrigt t ex ägarebyte ska anmälas till kommunen.

 Fastighetsägarens underskrift
Ort/Datum

Underskrift

Ansökan skickas till: Åre kommun, Räddningstjänsten, Box 201, 837 22 JÄRPEN

Så här fyller du i blanketten:
Exempel

 Det är bara fastighetsägaren som kan ansöka om
egen sotning. Namn och
kontaktuppgifter anges här.

❖ Om någon annan än
fastighetsägaren skall utföra
sotningen skall dessa
uppgifter anges här. Denna
person skall bo i fastigheten.

 Fastighetens beteckning,
samt adress anges under
punkt tre.

 Här ska uppgifter om
anläggningen fyllas i. Vilken
typ av förbränningsanordning det gäller, fabrikat och
typ (om uppgiften finns)
samt bränsle.

 Fastighetsägaren alternativt den
som ska utföra sotningen ska här
beskriva sin kompetens inom området
genom att delge kopia på kursintyg
eller yrkesbevis.
Protokoll från den senaste
brandskyddskontrollen skall bifogas
Skriv även upp vilka redskap som
finns för sotningen.

 Läs noga igenom
villkoren som gäller. Läs
även igenom MSBFS 2014:6
föreskrifter och allmänna råd
om rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll innan
du skriver under.

 Ange ort och ansökningsdatum. Med din namnteckning intygar du att dina
uppgifter är sanningsenliga.

