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Statens räddningsverk meddelar föreskrifter och allmänna råd inom följande 
lagstiftningsområden: 

• Allvarliga kemikalieolyckor 
• Brandfarliga och explosiva varor 
• Civilt försvar 
• Ordning och säkerhet 
• Räddningstjänst och förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor 
• Teknisk kontroll 
• Transport av farligt gods 
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Utkom från trycket  
den       

Statens räddningsverks föreskrifter om 
behörighetskrav för antagning till 
utbildning för rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll; 

beslutade den 16 juni 2004. 
 

Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 9 b § förordningen 
(1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk. 

Inledande bestämmelser 
1 § Av 2 a § förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens 
räddningsverk framgår att Räddningsverket skall bedriva utbildning som 
tillgodoser behov hos kommuner och statliga myndigheter av kompetens för 
utförande av uppgifter angivna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

2 § I denna författning anges behörighetskrav för antagning till Statens 
räddningsverks utbildning för rengöring (sotning) och för brandskyddskontroll 
enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Utbildningen består av en grundutbildning som leder fram till examen som 
skorstensfejare och en vidareutbildning som leder fram till examen som 
skorstensfejartekniker. 

Behörighetskrav 
3 § Behörig att antas till grundutbildningen är den som 

1. har grundläggande behörighet i enlighet med de regler som gäller 
för högskolestudier enligt 7 kap. 4 � 6 §§ högskoleförordningen 
(1993:100) och 

2. har lägst betyget Godkänd i kärnämnena svenska B eller svenska 
som andra språk B, samt i matematik A. 

4 § Behörig att antas till vidareutbildningen är den som 

1. har avlagt examen som skorstensfejare eller har avlagt motsvarande 
examen enligt äldre bestämmelser, 
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2. har lägst betyget Godkänd i kärnämnena svenska B eller svenska 
som andra språk B, matematik A samt i samhällskunskap A efter 
genomgånget nationellt program i gymnasieskolan eller har 
förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, och 

3. har praktisk erfarenhet från verksamhet enligt 3 kap. 4 § lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor eller motsvarande verksamhet 
enligt äldre bestämmelser under sammanlagt tre år, varav minst ett 
år efter grundutbildningen. 

Beslut om antagning 
5 § Statens räddningsverk beslutar om antagning till utbildningen. Om 
antalet platser inom utbildningen är mindre än antalet behöriga sökande, får 
Räddningsverket göra ett urval. Vid urvalet skall hänsyn tas till de sökandes 
meriter. 

Vid urvalet får urvalsgrunderna betyg, högskoleprov och arbetslivserfarenhet 
användas. Vid likvärdiga meriter får urval också göras med hänsyn till kön i 
syfte att öka andelen studenter från det underrepresenterade könet. 

Om det finns särskilda skäl, får Räddningsverket medge undantag från 
behörighetskraven enligt 3 och 4 §§. 
 

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2004. 
 
Statens räddningsverk 
 
 
CHRISTINA SALOMONSON 
 
 
 
 Håkan Sten 
 (Avdelningen för olycksförebyggande verksamhet) 
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