
    

 
 

Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: brandforsvaret@uppsala.se 

 

 
 
 

Ansökan om att låta annan utföra rengöring (sotning) av egen fastighet 
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

 
Lagfaren ägare 
Efternamn, Förnamn eller företag Personnummer / organisationsnummer Telefonnummer dagtid 

Adress Postnummer Ort 

 
Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

 
Om du har fler objekt på fastigheten ska du ange vilka du vill rengöra. De objekt som inte står med i ansökan kommer då även 
fortsättningsvis rengöras av den av kommunen upphandlade entreprenören. 

 
Rengöringsobjekt 
Fabrikat Typ Bränsleslag 
Objekt 1 Objekt 1 Objekt 1 

Objekt 2 Objekt 2 Objekt 2 

Objekt 3 Objekt 3 Objekt 3 

 
Uppgifter om den som lagfaren ägare vill ska utföra rengöring/sotning 
Efternamn,och Förnamn eller företag Personnummer / organisationsnummer Telefonnummer dagtid 

Adress Postnummer Ort 

 
Den som ska utföra rengöring/sotning på denna fastighet ska ha erforderlig kompetens, lägst skorstensfejarutbildning och vara 
godkänd av Uppsala brandförsvar. 

  



    

 
 

Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: brandforsvaret@uppsala.se 

Lagfaren ägare
 

- Jag är införstådd med att jag tar över ansvaret för rengöringen/sotningen av de objekt som jag får 
medgivande att låta annan rengöra/sota och att jag då är skyldig att rengöring/sotning sker enligt de 
sotningsfrister som gäller för respektive objekt. 

- Jag är införstådd med att brandskyddskontrollen av objektet i denna ansökan kommer att utföras av den 
kommunalt utsedde skorstensfejarmästaren eller av honom utsedd behörig personal i enlighet med de 
frister som anges i  
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps författningssamling (SRVFS 2005:9). 

- Jag är införstådd med att tillståndet för att låta annan rengöra/sota återkallas om rengöringen inte utförs 
på ett från  
brandskyddssynpunkt betryggande sätt. 

Ja Nej 

Utförda rengöringar/sotningar ska dokumenteras skriftligen och dokumentationen ska kunna uppvisas på kommunens begäran.  
Ändrade förhållanden vad det gäller eldningsanläggningen ska anmälas till Brandförsvaret, detta kan t.ex. gälla val av bränsle 
eller ändrad användningsfrekvens. Även ändrade förhållanden i övrigt, t.ex. ägarbyte, ska anmälas till Brandförsvaret. 

 
 
Hantering av personuppgifter 
Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Räddningsnämnden ansvarar för hanteringen 
av dina personuppgifter i detta formulär. 
Vi samlar in uppgifterna för vår handläggning. Vi behandlar och sparar dina uppgifter enligt arkivlagen. 

Underskrift av lagfaren ägare som härmed intygar att uppgifterna i denna ansökan är korrekta 
Underskrift Namnförtydligande 

Ort Datum 

 
För att vi ska kunna behandla din ansökan ska protokoll från senaste brandskyddskontrollen bifogas 

Protokollet bifogas.  
 
 
Ansökan skickas till:  
Uppsala kommun 
Brandförsvaret 
753 75 Uppsala 
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