
Riktlinjer beträffande rätt till egenrengöring/sotning på den egna 
fastigheten 

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och därtill hörande förordning (2003:789) trädde i 

kraft den 1 januari 2004. Lagen ger räddningstjänsten rätt att efter ansökan medge att en 

fastighetsägare utför rengöring/sotning på den egna fastigheten om detta kan ske på ett från 

brandskyddssynpunkt betryggande sätt. 

Ansökan 

Fastighetsägare som önskar sota själv ska skicka in en ansökan om detta till 

räddningstjänsten. Ansökan ska innehålla följande uppgifter. 

Fastighetsbeteckning, fastighetens adress, fastighetsägare, personnummer, vilket 

rengöringsobjekt som avses och kompetens vad det gäller rengöring/sotning. 

Grunder för beslut till egenrengöring/sotning 

Dispens ges enbart till fastighetsägare eller någon annan i dennes familj. Vidare förutsätts att 

den som ska utföra sotningen är bosatt på fastigheten. 

Dispens för att fastighetsägaren ska låta någon annan, utöver honom själv eller de av 

kommunen utsedda sotningsentreprenörer, att utföra rengöring/sotning kommer i nuläget ej att 

ges. 

För att erhålla dispens krävs nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd. Den sökande 

måste antingen uppvisa ett utbildningsbevis från en av kommunen godkänd grundutbildning 

eller på annat sätt vidimera sina kunskaper. Exempel på godkänd utbildning är SBF:s kurs 

som även godkänts av SRV (Statens räddningsverk) och SSR (Sveriges 

skorstensfejarmästares riksförbund). 

För en- och tvåfamiljshus kan dispens ges utan särskild prövning efter att ansökan med 

utbildningsbevis kommit in. För övriga anläggningar krävs särskild prövning beträffande 

anläggningarnas komplexitet. 

En brandskyddskontroll bör ske i anslutning till eller närmaste tiden efter att en dispens 

utfärdats, vilket fastighetsägaren beställer hos skorstensfejarmästaren. 

Övriga rutiner 

En kontrolljournal ska finnas där fastighetsägaren ska registrera varje 

rengörings/sotningstillfälle. Journalen ska vara tillgänglig vid kommande 

brandskyddskontroller av anläggningen. 

Dispensen kan återkallas om det visar sig vid kommande brandskyddskontroller att 

rengöring/sotning ej sker på ett från brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt. Detta ska 

tydligt framgå av dispensbeslutet. 

Innan dispensen återkallas ska ägaren ges möjlighet att vidta rättelse. 

Sotningsfrister och sotningstaxa 

Sotningsfrister och sotningstaxan finns på räddningstjänstens hemsida http://www.hka.se. 

http://www.hka.se/


 

Anmälningsblankett till kurs/utbildning i egensotning 

( Fyll gärna i ansökningsblanketten och skicka in den samtidigt) 

Datum ej fastställt. 

 

Namn……………………………………………………………. 

Adress…………………………………………………………… 

Postnummer……………………Ort……………………………. 

Fastighetsbeteckning …………………………………………… 

(där objektet för egensotning ligger) 

 
Telefon:…………………………………………………………. 

Mobiltelefon:……………………………………………………. 

 
 

Kurskostnaden faktureras efter avslutad kurs, för 

kostnadsuppgift kontakta oss på telefon 0612-87 00 00 

 

Anmälan skickas till: 

 

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen  

Järnvägsgatan 80 
872 34 Kramfors 


