DISPENSANSÖKAN FÖR RENGÖRNING AV
FÖRBRÄNNINGSANORDNING MED TILLHÖRANDE RÖKKANALER
Insändes till Arvika kommun, 156 Räddningstjänsten, Kopparvägen 1, 671 30 ARVIKA

Enligt lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 kap 3 § 4 har kommunen ansvar för att
rengörning (sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar, och
därtill hörande rökkanaler. Vidare framgår att kommunen får medge att en fastighetsägare
utför eller låter någon annan utföra rengörning på den egna fastigheten. Ett medgivande får
endast ges om rengörningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
Brandskyddskontrollen kommer även fortsättningsvis att utföras av kommunen efter de
intervall som fastställs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och dess
föreskrift, MSBFS 2014:6.
Fastighetsbeteckning: …………………………………………..
Adress: ……………………………….. Postnr: ………………

Ort: ……………………

Ägare*:

Personnummer:

Sökande:……………………………………………..

…………………………

Delägare:……………………………………………..

…………………………

Adress: ………………………………. Postnr: ………………

Ort: ……………………

Fastighetens ändamål

□ Året runtbostad som huvudsakligen bebos av fastighetsägaren
□ Fritidsbostad som huvudsakligen bebos av fastighetsägaren
□ Bostad som huvudsakligen bebos av annan än fastighetsägaren
Rengörningsobjektet avser:

□ Oljepanna
□ Vedpanna
□ Vedpanna med pellets □ Braskamin
□ Köksspis
□ Kakelugn
□ Annan ………………

□ Vedpanna, miljögodkänd
□ Pelletskamin
□ Öppen spis

Undertecknad äger nödvändig kunskap och förutsättningar för att på ett ur
brandskyddssynpunkt säkert sätt utföra rengöring (sotning) på egen fastighet och förbinder sig
härmed att följa de regler och lagar om rengörning samt att följa de uppsatta bestämmelser
och frister som kommunen beslutat.
…………………………………………………
……………………………
Underskrift av den som avser utföra sotningen.
Delägare
*om fler än en lagfaren ägare finns skall alla anges samt underteckna denna ansökan.

Kontrollista för egensotning.
Datum för
sotningen

Anteckning

Sign.

Anteckning vid brandskyddskontroll
Datum

Skorstensfejarmästare

Anteckning

VILLKOR VID EGENRENGÖRING
1. Tillståndet att rengöra gäller endast ovan angiven fastighetsägare.
2. Den som utför egen rengöring/sotning skall ha och vidmakthålla tillräcklig kunskap om
eldningsanläggningen, ha utrustning och andra förutsättningar så att rengöringen kan ske på
ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt,
3. Ändrade förhållanden när det gäller eldningsanläggningen skall anmälas till
skorstensfejarmästaren.
Detta kan gälla val av bränsle eller ändrad eldningsfrekvens. Även ändrade förhållanden i
övrigt t.ex. ägarbyte, skall anmälas till skorstensfejarmästaren eller räddningstjänsten.
4. Den som utför egen rengöring/sotning skall iaktta de sotningsfrister som fastställts av
kommunen,
5. Den som utför egen rengöring/sotning skall journalföra de genomförda rengörningarna,
6. Tillståndet att rengöra själv kan återkallas om det visar sig att rengörningen inte utförts på
ett från brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt,
7. Tillståndet kan återkallas till följd av ändrad lagstiftning eller av statlig myndighet
utfärdade bestämmelser,

Sotningsfrister:
Eldning med fasta bränslen:
Konventionell panna:

4ggr/år

Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren
eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av
bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller
motsvarande:
3ggr/år
Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten
är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet:
2ggr/år
Eldning med flytande bränsle:
Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat
från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle:
4ggr/år
Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat
från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans
märkeffekt överstiger 60 kW.
1ggr/år
Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat
Från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans
märkeffekt uppgår till högst 60 kw
1ggr/2 år
Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar:
Lokaleldstäder:
Eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning
av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
1ggr/år
Eldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning
av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
1ggr/3år
Eldstaden är belägen i ett fritidshus.
1ggr/3år
Eldstäder där eldnings sker i större omfattning än för ett enskilt hushålls behov:
Eldstäder där eldnings sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt,
motsvarande bränsle
6 ggr/år
Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle
1 ggr/år

