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WISTADS KOMMUN 

Delegeringsbeslut 

Medgivande om sotning 
 

BESLUT 

Ägaren av fastigheten Mården 1, Svea Andersson beviljas tillstånd att: 

A) själv rengöra/sota nedanstående objekt i fastigheten 

--------------- 

--------------- 

Alternativt: 

B) uppdra åt angivet företag eller person att rengöra/sota nedanstående ob-
jekt i fastigheten 

-------------- 

-------------- 

Företagets namn: 

Anderssons Ventilationsservice 

Nygatan 1 

Wistad 

 

VILLKOR VID EGEN SOTNING (A) 

 

a) Tillståndet att rengöra/sota gäller endast ovan angiven fastighetsägare 

b) Fastighetsägaren skall ha och vidmakthålla erforderlig kunskap om eld-
ningsanläggningen, ha utrustning och andra förutsättningar så att rengö-
ringen/sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt 

c) Ändrade förhållanden vad det gäller eldningsanläggningen skall anmälas 
till kommunen. Detta kan t. eEx. gälla val av bränsle eller ändrad eldnings-
frekvens. Även ändrade förhållanden i övrigt, t.ex. ägarbyte, skall anmälas 
till kommunen 

d) Fastighetsägaren skall iaktta de sotningsfrister som fastställts av kom-
munen. Se bilaga  
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e) Fastighetsägaren skall journalföra de genomförda rengöringar-
na/sotningarna 

f) Beslutet gäller tills vidare (alternativt t. o.m. -----) 

g) Tillståndet att rengöra/sota) själv kan återkallas om det visar sig att ren-
göringen/sotningen inte utförts på ett från brandskyddssynpunkt tillfred-
ställande sätt 

 

VILLKOR VID ANLITANDE AV ANNAN BEHÖRIG SOTARE (B) 

 

a) Tillståndet att anlita annan sotare gäller endast ovan angiven fastighets-
ägare 

b) Fastighetsägaren skall iaktta de frister för rengöring/sotningsfrister som 
fastställts av kommunen. Se bilaga 

c) Ändrade förhållanden vad det gäller eldningsanläggningen skall anmälas 
till kommunen. Detta kan t.ex. gälla val av bränsle eller ändrad eldnings-
frekvens. Även ändrade förhållanden i övrigt, t.ex. ägarbyte, skall anmälas 
till kommunen 

d) Fastighetsägaren skall föra bok över de genomförda rengöringar-
na/sotningarna 

e) Beslutet gäller tills vidare (alternativt t. o.m. ------) 

f) Tillståndet att anlita en annan behörig sotare kan återkallas om det visar 
sig att rengöringen/sotningen inte utförts på ett ur brandskyddssynpunkt 
tillfredställande sätt 

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

 

Brandskyddskontrollen skall ske enligt av Statens räddningsverk fast-
ställda frister. Kontrollen skall utföras av en av kommunen anvisad brand-
skyddskontrollant. Se bilaga 

 

Kopia av beslutet har meddelats: 

Wistads sotningsdistrikt   
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