Ansökan/beslut om att låta annan rengöra
(sota) på egen fastighet
Sökande/Fastighetsägare
Efternamn, Förnamn

Personnummer

Adress

Postnummer/ort

Telefonnummer

E-post

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Postnummer/ort

Rengöringsobjekt
Fabrikat/Typ



Bränsle/Typ

Permanentboende

Förbrukad mängd bränsle/År



Ifylls av myndigheten
Sotningsfrist

Fritidshus

Uppgifter om annan behörig sotare
Efternamn, Förnamn

Organisationsnummer

Halmstads Sotningsväsende

556165-7999

Telefonnummer

E-post

035-210297

halmstad@sotare.com

Den som utför sotning ska ha lägst skorstensfejarexamen. Behörighetsbevis ska bifogas ansökan.
Villkor för att låta annan rengöra (sota) på egen fastighet
Du är införstådd med att du tar över ansvaret för rengöringen och att tillståndet endast gäller för den eldstad, fastighetsägare
och fastighet som du uppger i ansökan.
Du måste anmäla ändrade förhållanden kring eldstaden/eldstäderna, exempelvis val av bränsle, ändrad eldningsfrekvens eller
ägarbyte till räddningstjänsten.
Du förbinder dig att sota eldstaden/eldstäderna med de intervall (frister) som kommunen fastställt.
Genomförda sotningarna ska dokumenteras. Fastighet/adress, datum, vad som sotats och vem som sotat ska vara tydliggjort
och dokumentationen ska vara tillgänglig vid brandskyddskontrollen som utförs av den sotare som kommunen har avtal med.
Ditt tillstånd för att anlita annan behörig sotare kan återkallas om det visar sig att sotningen inte är utfört på ett, ur
brandskyddssynpunkt, tillfredsställande sätt.
Om du fått avisering från kommunens sotare måste den genomföras innan kommunen kan ge tillstånd.

Underskrift av fastighetsägaren som härmed godkänner villkor
Ort

Datum

Underskrift
Namnförtydligande

Myndighetens beslut. Fylls i av Räddningstjänsten Halmstad



Beviljas



Avslås (motivering bifogas)

Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Kopia av beslutet har meddelats kommunens skorstensfejarmästare

Information till dig som ska ansöka om att låta annan rengöra (sota)
på egen fastighet
Allmänt
Alla fasta förbränningsanordningar, som eldstäder och pannor, ska rengöras (sotas)
och brandskyddskontrolleras regelbundet. Vid sotning görs förbränningsanordningen
och rökkanalen fri från brandfarligt sot. Vid brandskyddskontrollen kontrolleras att
anläggningen och angränsande byggnadsdelar inte överhettats eller fått andra
skador på grund av slitage, ålder eller bristfälligt användande.
Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommunen ansvaret för att det utförs sotning
och brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar med tillhörande
rökkanaler. I kommunen är det Räddningsnämnden som är ansvarig och beslutar om
sotningsfrister medan brandskyddskontrollen ska göras enligt föreskrifter från
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).
Brandskyddskontrollen ska ses som en myndighetsutövning och ska utföras enligt
fastställda frister oavsett vem som rengjort (sotat). Kontrollen utförs av en kommunen
anvisad brandskyddskontrollant.

Rengöringsintervall
Information gällande frister finns på Halmstads kommun hemsida.
www.halmstad.se

Ansökan
Ansökan om att låta annan rengöra (sota) på egen fastighet ska göras på denna
blankett. Blanketten skickas till:
Räddningstjänsten Halmstad
Kristinehedsvägen 2
302 44 Halmstad

Krav på dokumentation
Genomförda sotningarna ska dokumenteras. Fastighet/adress, datum, vad som
sotats och vem som sotat ska vara tydliggjort och dokumentationen ska vara
tillgänglig vid brandskyddskontrollen som utförs av den sotare som kommunen har
avtal med.

