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 Räddningstjänsten Trelleborg   

Nygatan 15, 231 44 Trelleborg  Fakturaadress 

Telefon: 0410-73 30 00  Box 173, 231 23 Trelleborg 

trelleborg.se | raddningstjansten@trelleborg.se  Org.nr 212000-1199 

 

  

Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Trelleborg 
Nygatan 15 
231 44 Trelleborg 

Ansökan om egensotning enligt 3 kap 4 § lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor 
Det är bara fastighetsägaren som kan ansöka om att själv eller låta någon annan rengöra (sota) 

eldstäder och förbränningsanläggning. Detsamma gäller för imkanaler i restauranger och 

storkök. Ansökan ska vara ifylld på denna blankett. 

Beviljad egensotning kommer att vara tidsbegränsad. Beviljad egensotning upphör att gälla om 

fastigheten byter ägare eller om villkoren för egensotning inte uppfylls, exempelvis om sotning 

inte utförts på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. 

För att vi ska kunna hantera din ansökan, måste den vara komplett ifylld. 

1. Plats och sökande 
Fastighetsbeteckning Kommun 

 Trelleborg    Vellinge    Skurup 

Sökandes tillika fastighetsägarens för- och efternamn Personnummer fastighetsägare 

Adress som ansökan avser Postnummer Postadress 

Adress dit svar skickas om annat än ovanstående Postnummer Postadress 

Telefonnummer  E-postadress 

Uppgifter om fastighetsägare jämförs med uppgifter som är inskrivna i fastighetsregistret. 

Om fastigheten ägs av ett bolag måste ansökan undertecknas av behörig person, exempelvis firmatecknare. Fullmakt eller delegation 
ska bifogas om annan än firmatecknare undertecknar ansökan. I ovanstående fält anges både bolagsnamn och kontaktperson samt 

organisationsnummer. 

2. Utförare 
Vem ska utföra sotningen? 

 sökande enligt ovan. Fortsätt till 3.  någon annan. Fyll i uppgifter om vem. 

Företag Organisationsnummer 

Utförarens för- och efternamn 

Adress  Postnummer Postadress 

Om någon annan än fastighetsägaren ska sota anläggningen ställs samma krav på utrustning, erfarenhet och utbildning som 
kommunen ställer på kommunens upphandlade sotningsentreprenörer. Det innebär bland annat att utföraren ska ha genomgått 

yrkesutbildning för skorstensfejarmästare och uppvisa yrkesskicklighet. 

Observera att sotningsentreprenörer som inte är upphandlande av kommunen kan ha andra avgifter än vad som framgår i den 

kommunala sotningstaxan. 
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3. Sotningsobjekt 
Sotningsobjekt (braskamin, vedpanna, 
pelletspanna etcetera) 

Fabrikat och modellbeteckning Bränsle och årlig förbrukning Primär 
värmekälla? 

    Ja 

    Ja 

    Ja 

Eventuell kompletterande information om sotningsobjekten 

4. Möjlighet att utföra egensotning 
Har utföraren nödvändig kännedom om eldstad, rökkanal etcetera för att kunna utföra en sotning? 

 Ja   Nej 

Har utföraren fysiska förutsättningar för att kunna utföra en sotning? 

 Ja   Nej 

Har utföraren nödvändig utrustning för att kunna utföra en sotning? 

 Ja   Nej 

Beskriv dina utbildningar och erfarenheter så att räddningstjänsten kan bedöma dina kunskaper om sotning och brandskydd. 

Denna information är mycket viktig för vårt beslut. Bifoga gärna kopior på utbildningsbevis eller yrkesbevis. 

Vilka redskap har du tillgång till? 

 



   3 (4) 

 Diarienummer 

  
 

 

5. Nuvarande sotare 

Ange vem som senast sotade din anläggning 

 SIMAB  Skorstensfejarmästare Lundquist AB   Vet ej 

 Egensotning/annan sotare (ange vem): 

Protokoll eller journal bifogas. 

 Detta är en nyinstallation som inte har sotats. Besiktningsprotokoll och slutbevis bifogas 

Ange vem som senast utförde brandskyddskontroll på din anläggning 

 SIMAB  Skorstensfejarmästare Lundquist AB  Vet ej* 

 Annan sotare. Bifoga protokoll från brandskyddskontroll* 

 Detta är en nyinstallation. Besiktningsprotokoll och slutbevis bifogas. 

Även om egensotning beviljas kommer någon av kommunens upphandlade sotningsentreprenörer att göra regelbunden 

brandskyddskontroll. Du kan själv välja vilken av dessa entreprenörer som ska göra brandskyddskontroll, läs mer om detta på 
trelleborg.se. 

 

*) Om dokumenterad brandskyddskontroll saknas kan räddningstjänsten ställa krav på att ny brandskyddskontroll ska genomföras 
innan egensotning kan beviljas. 

6. Bilagor 

Exempel på bilagor som kan bli aktuella att bifoga är: 

 Utbildningsbevis, yrkesbevis eller annat som styrker utförarens kompetens. 

 Besiktningsprotokoll och slutbevis om eldstaden om anläggningen är nyinstallerad. 

 Protokoll från brandskyddskontroll. 

 Sotningsprotokoll. 

 Journal från egensotning. 

Hur många bilagor har bifogats till denna ansökan? 

 stycken bilagor har bifogats. 

Övriga upplysningar 

 

7. Fastighetsägarens underskrift 
Datum Underskrift fastighetsägare Namnförtydligande 
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Kommunens skorstensfejarmästares yttrande 
Rekommenderat beslut Sotningsfrist Brandskyddskontroll ska utföras vart 

 Tillstyrkes  Avstyrks veckor  3:e år      6:e år 

Signatur och datum 

 

Övriga anteckningar samt motivering till avstyrkande 

 

 

Information om hantering av personuppgifter 

Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar i detta ärende. De 

personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, personnummer, adress, 

fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med 

stöd av att det krävs för att vi ska kunna hantera vår myndighetsutövning. Uppgifterna kommer 

enbart att användas i syfte att Trelleborgs kommun och sotningsentreprenörerna ska kunna 

fullfölja sina uppdrag. Kommunen kan använda uppgifterna för att skicka ut information om 

sotning. 

Dina personuppgifter kommer att lagras och förtecknas i ett databaserat register och 

papperssystem hos Trelleborgs kommun. Dessutom hanteras de lämnade uppgifterna av de 

sotningsentreprenörer som Trelleborgs, Vellinges och Skurups kommuner har tecknat avtal 

med. 

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och 

behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för 

denna behandling är Kommunstyrelsen som kan kontaktas på kundtjanst@trelleborg.se. 

Personuppgifter som registreras i samband med val av sotare gallras efter maximalt tio år. 

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om 

Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för 

Trelleborg kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00. 


