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Förändrad lagstiftning rengöring av fasta
förbränningsanordningar
1 januari 2004 trädde lag (2003:778) om skydd mot olyckor i kraft och ersatte då
räddningstjänstlagen (1986:1102).
Lagen innebär förändringar inom området rengöring (sotning) av fasta
förbränningsanordningar. De huvudsakliga förändringarna är enligt
nedanstående utdrag ur den nya lagen
”Lag om skydd mot olyckor
3 kap 4 §
En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning)
sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning
uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla
imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.
Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra
sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om
sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall
rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar
kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall
gälla fasta förbrännings-anordningar inrättade för eldning uteslutande med gas
och därtill hörande avgaskanaler.”
Brandskyddskontroll skall ske enligt fastställda frister enligt Statens
räddningsverks föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll;
SRVFS 2005:9.
För att få utföra brandskyddskontroll skall vederbörande inneha lägst
kompetensen avlagd teknikerexamen enligt 25 § räddningstjänstförordningen
(1986:1107). Detsamma gäller den som enligt äldre bestämmelser har
genomgått kurs för skorstensfejarmästare eller har avlagt mästarexamen för
skorstensfejare.
I de fall en fastighetsägare önskar överta ansvaret för sotning på den egna
fastigheten, och sota själv eller anlita annan person att göra detta, skall en
ansökan härom skickas till Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Först efter
medgivande från direktionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg
övertas ansvaret för sotning. Så kallad ”ekonomisotning” får ske i egen
regi utan medgivande.
Vid prövning av ansökan om sotning beaktar direktionen risksituationen,
förbränningsanordningens komplexitet samt den enskildes kompetens och övriga
förutsättningar för uppgiften. För att underlätta denna prövning skall ansökan ske
skriftligen och med fördel enligt bifogad ansökningsblankett.
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