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Ansökan

om att sota själv
Kommunen har enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 ansvaret för att rengöring
(sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar och tillhörande rökkanaler.
Rengöringen ska utföras med intervaller som fastställts av kommunen. Kommunen får medge att en
fastighetsägare själv utför eller låter någon annan utföra rengöringen på den egna fastigheten. Medgivandet
får ges endast om rengöringen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. För Karlstads,
Forshaga, Grums, Hammarö, Munkfors samt Kils kommun har direktionen för Räddningstjänsten
Karlstadsregionen beslutat om villkor för medgivande. Brandskyddskontrollen utförs av avtalade
entreprenörer i den omfattning och med de intervaller som anges i MSB:s föreskrifter MSBFS 2014:6.
Fastighetsbeteckning
Adress

Postnummer

Ort

Ägare*

Personnummer

Adress

Postnummer

Ägare*

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Ort

Telefonnummer dagtid

*Om det finns fler är en lagfaren ägare ska alla anges samt underteckna ansökan.

Fastighetens ändamål
Året runt-bostad som huvudsakligen bebos av fastighetsägaren.
Fritidshus som huvudsakligen bebos av fastighetsägaren.
Bostad som huvudsakligen bebos av annan än fastighetsägaren.

Rengöringsobjekt, markera aktuella objekt
Vedpanna

Pelletspanna

Pelletskamin

Oljepanna

Braskamin

1

Öppen spis

1

Kakelugn

1

Köksspis

3

Braskamin

2

Öppen spis

2

Kakelugn

2

Köksspis

4

Annat, ange nedan

1. Vedförbrukningen överstiger 500 kg (c:a 1 kubikmeter) per år.
2. Vedförbrukningen överstiger inte 500 kg (c:a 1 kubikmeter) per år.
3. Vedförbrukningen överstiger 500 kg (c:a 1 kubikmeter) per år, eller används för matlagning.
4. Vedförbrukningen överstiger inte 500 kg (c:a 1 kubikmeter) per år och används inte för matlagning.

Webbplats

E-post

Räddningstjänsten Karlstadsregionen

raddningkarlstad.se

raddningstjansten@karlstad.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Säte

Bankgiro

Räddningscenter Sandbäcken
653 40 Karlstad

Infanterigatan 20

054-540 28 80

054-18 83 57

Karlstad

5520-8169

222000-1230
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Undertecknad/e fastighetsägare ansöker härmed om medgivande att själv få rengöra förbränningsanordning/ar med tillhörande rökkanal/er enligt ovan. Jag/vi anser mig/oss ha de kunskaper och den
utrustning som krävs för att rengöringen ska kunna ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande
sätt.

Underskrift
Jag/vi förbinder mig/oss att följa de regler och frister som gäller för rengöringen.
Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Ansökan skickas till Räddningstjänsten Karlstadsregionen, Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad.

Information angående behandling av personuppgifter
Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Ändamålet med
behandlingen är att fullgöra räddningstjänstens tillsynsskyldighet. Personuppgifterna kommer att behandlas
av personal på räddningstjänsten. Ansvarig för behandlingen är Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Om
ni anser att några personuppgifter behandlas i strid mot personuppgiftslagen kan ni ansöka om rättelse.
Ansökan ställs till Räddningstjänsten Karlstadsregionen, Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad.

