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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 förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill
hörande avgaskanaler.”
Brandskyddskontroll skall ske enligt fastställda frister enligt
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter om
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).
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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ANSÖKAN OM ATT SJÄLV ÖVERTA
ANSVAR FÖR SOTNING AV
fasta förbränningsanordningar och därtill
hörande rökkanaler
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kapitlet, 4§

Sökande fastighetsägare
Efternamn, förnamn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefonnummer bostad, arbete, mobiltelefon

Vem ska sota, om annan än fastighetsägaren 1
Efternamn, förnamn 2

Kompetens, styrkes med intyg

Telefonnummer bostad, arbete, mobiltelefon

Not 1: Denna del behöver endast fyllas i om sotningen ska utföras av någon annan än ägaren
Not 2: Om överenskommelse om utförande träffats med juridisk person anges namnet på firman/bolaget

Fastighet

Sotningsobjekt 3

Fastighetsbeteckning

Objekt 1

Bränsle

Primär värmekälla 4

Ja
Kommun

Objekt 2

Bränsle

Ja
Adress

Objekt 3

Bränsle

Postadress

Objekt 4

Bränsle

Nej

Primär värmekälla 4

Nej

Primär värmekälla 4

Ja

Nej

Primär värmekälla 4

Ja

Nej

Not 3: För sotningsobjekt använd om möjligt följande beteckningar: Värmepanna, varmluftspanna, ångpanna, köksspis, öppen
spis, kakelugn, braskassett, braskamin, kamin.
Not 4: För lokaleldstäder anges om eldningen är i sådan omfattning att eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av
det utrymme där eldstaden är uppställd, dvs. >1,5 m3 /eldstad och år. För värmepannor kan uppgiften utelämnas.

Undertecknad sökande intygar:
Jag är väl medveten om de risker som finns med eldning, soteld och brandspridning i min fastighet.
Jag är väl förtrogen med eldningsanläggningarnas funktioner och komplexitet.
Jag har tillgång till utrustning för att sota såväl eldstäder som rökkanaler.
Jag har nödvändig kunskap om sotning och fysiska förutsättningar att sota, t.ex.
arbeta på tak.
Jag följer de av direktionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg fastställda
sotningsfristerna.
Jag dokumenterar genomförda sotningar och visar vid begäran upp dem för
räddningstjänsten eller brandskyddskontrollant.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Underskrift
Ort och datum

Postadress

Storgatan 45
365 32 Lessebo

Underskrift

Besöksadress

Telefon

Fax

Storgatan 45 Lessebo
Lokgatan 20 Tingsryd

0478-443 00

0478-122 70
0477-106 52

