
 

Anvisningar till ”ansökan om att själv få rengöra – sota” 
 

Allmänt 
 

Enligt nya ”lagen om skydd mot olyckor” (SFS 2003:778), 3 kap. 4§ andra stycket, får kommunen 
medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotningen på den egna fastigheten. Ett 
sådant medgivande får endast ges om sotning kan ske på ett från brandskyddspunkt betryggande 
sätt.  
Denna möjlighet omfattar endast sotningsmomentet (rengöringen) medan brandskyddskontrollen 
även fortsättningsvis ska genomföras av skorstensfejarteknikern. Frister för denna kontroll 
framgår av Räddningsverkets föreskrifter SRVFS 2003:11.  
Ett medgivande om att få sota själv 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. 
 
I propositionen till lagen anförs bl. a: 
 

 Ett medgivande av kommunen skall ha föregåtts av ett aktivt val från den enskildes sida. Vid 
prövningen av om sotningen kan ske på ett betryggande sätt bör kommunen beakta 
risksituationen, förbränningsanordningens komplexitet och den enskildes kunskap samt 
förutsättningar för uppgiften. Kommunen skall försäkra sig om att sotningen utförs på ett 
kompetent och ansvarsfullt sätt. 

 Den som vill sota sin egen förbränningsanordning måste skaffa sig nödvändig kunskap om 
rengöring och om brandskydd. 

 Skulle det vid brandskyddskontroll eller vid tillsyn visa sig att rengöringen inte skett på ett 
betryggande sätt bör kommunen inte vidare medge att den enskilde fastighetsägaren utför 
sotning. 

 
I Statens Räddningsverks allmänna råd och kommentarer om sotning (SRVFS 2004:5) återges vad 
ovan nämnts om prövning samt tilläggs: 
 

 Prövningen av ansökan bör omfatta förutsättningarna för att utföra sotning i dess helhet. Här 
avses bland annat takarbete för sotning av rökkanal i skorsten. 

 
 

Med ovanstående som grund rekommenderas fastighetsägaren: 
 

 Att genomgå en kurs/utbildning för den enskilde i sotning (rengöring), drift och skötsel samt 
eldningsteknik. Ett exempel på sådan utbildning är den som Svenska Brandskyddsföreningen 
tagit fram. Det kan finnas andra bildningsförbund med liknande utbildningar 

 Att kopia på kursintyg från sådan utbildning medföljer ansökan. 

 Att kontakta sitt försäkringsbolag i frågan. 

 Att i övrigt beakta de krav – förbindelser som redovisas i ansökan. 
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