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Bilaga 2
Delegeringsbeslut
Beslut om medgivande för sotning på egen fastighet
Enligt 3 kap. 4 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor får kommunen medge att
en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten.
BESLUT
[XXXXX] kommun lämnar medgivande till nedanstående ägare av fastigheten
[Fastighetsbeteckning] att själv utföra sotning av nedan angivna objekt i den egna
fastigheten.
Fastighetsägarens namn: _________________________
Personnummer: _____________
Följande objekt i fastigheten omfattas av medgivandet:
Objekt

Fabrikat

Typ

______
______

_________________ ______________
_________________ ______________

Bränsletyp

Sotningsfrist

__________ __________
__________ __________

Beslutet gäller tills vidare (alternativt t om -----)
VILLKOR VID SOTNING AV EGEN ANLÄGGNING
a) Medgivandet gäller endast ovan angiven fastighetsägare. Beslutet upphör automatiskt vid
fastighetsägarbyte.
b) Fastighetsägaren ska ha och vidmakthålla erforderlig kunskap om förbränningsanordningen, ha
utrustning och andra förutsättningar så att sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt
betryggande sätt.
c) Ändrade förhållanden vad det gäller förbränningsanordningen ska anmälas till kommunen. Detta kan
t.ex. gälla val av bränsle eller ändrad eldningsfrekvens.
d) Fastighetsägaren ska iaktta de sotningsfrister som anges i detta beslut.
e) Fastighetsägaren ska journalföra de genomförda sotningarna.
f) Beslut om medgivande att sota själv kan återkallas om det visar sig att sotningen inte utförts på ett
från brandskyddssynpunkt tillfredställande sätt.
g) Observera att medgivandet endast omfattar sotningsmomentet. Kommunen ansvarar för och utser de
personer som ska genomföra brandskyddskontroll enligt lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor.

Kopia av beslutet har meddelats: [YYYYY] sotningsdistrikt.

Ort och datum:
Underskrift (av behörig tjänsteman/delegat):
Kommunens kontaktuppgifter:
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Beslut om medgivande för annan behörig sotare att utföra sotning på egen
fastighet
Enligt 3 kap. 4 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor får kommunen medge att
en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten.
BESLUT
[XXXXX] kommun lämnar medgivande till ägaren av fastigheten
[Fastighetsbeteckning] att låta nedan angivet företag eller person genomföra sotning
av nedan angivna objekt i den egna fastigheten.
Fastighetsägarens namn: _________________________
Personnummer: _____________
Behörig sotare som får genomföra sotning på fastigheten
Organisationsnamn: ___________________________
Kontaktperson: _______________________________
Organisations-/personnummer:__________________
Följande objekt i fastigheten omfattas av medgivandet:
Objekt

Fabrikat

Typ

______
______

_________________ ______________
_________________ ______________

Bränsletyp

Sotningsfrist

__________ __________
__________ __________

Beslutet gäller tills vidare (alternativt t om -----)
VILLKOR VID SOTNING AV EGEN ANLÄGGNING
a) Medgivandet gäller endast ovan angiven fastighetsägare. Beslutet upphör automatiskt vid
fastighetsägarbyte.
b) Ändrade förhållanden vad det gäller förbränningsanordningen ska anmälas till kommunen. Detta kan
t.ex. gälla val av bränsle eller ändrad eldningsfrekvens.
c) Fastighetsägaren ska iaktta de sotningsfrister som anges i detta beslut.
d) Fastighetsägaren ska journalföra de genomförda sotningarna.
e) Beslut om medgivande att låta ovan angivet företag eller person sota på fastigheten kan återkallas om
det visar sig att sotningen inte utförts på ett från brandskyddssynpunkt tillfredställande sätt.
f) Observera att medgivandet endast omfattar sotningsmomentet. Kommunen ansvarar för och utser de
personer som ska genomföra brandskyddskontroll enligt lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor.

Kopia av beslutet har meddelats: [YYYYY] sotningsdistrikt.

Ort och datum:
Underskrift (av behörig tjänsteman/delegat):
Kommunens kontaktuppgifter:

