Sotningsfrister i Torsby kommun
Fastställda av Kommunfullmäktige, 2004-05-06, § 28. (se bifogat protokollsutdrag)
Gällande fr.o.m 2004-07-01.
Undantag: Frister markerade med * gällande fr.o.m 2005-01-01.
Sotningsfristerna är fastställda mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:
• Sotbildning
• Bränsle
• Typ av anläggning
• Energibehov med hänsyn till klimatförhållanden
• Bebyggelsestruktur
I de fall där sotning skall göras flera gånger per år skall sotningstillfällena fördelas över året.
Omfattning
Vid sotning av eldstäder med tillhörande rökkanaler samt imkanaler från restauranger och
större kök bör samtliga delar, där sot eller andra brandfarliga beläggningar kan avsättas,
rengöras i sådan omfattning att risken för uppkomst av brand och skadeverkningar vid en
brand minimeras.
Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor
Om en panna ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en
kvalificerad driftledare kan sotning utföras med fristen 4 år, oavsett vilket bränsleslag som
används.

I övriga fall kan, om eldning sker med fasta bränslen, sotning göras enligt
följande:
Frist

Tillämpningskriterier

4 ggr/år

Avser konventionella pannor

3 ggr/år

Avser pannor med keramisk inklädnad i
förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för
effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten
till ackumulatortank eller motsvarande anordning.

2 ggr/år

Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där
eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv
förbränning av bränslet.

1 år

Om eldning med fasta bränslen sker i sådan begränsad
omfattning att sotbildning i samband med eldningen inte
nämnvärt skiljer sig från den som uppkommer vid eldning av
lätt eldningsolja.

*

Om eldning sker med flytande bränslen kan sotning göras enligt följande:
Frist

Tillämpningskriterier

4 ggr/år

Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller
annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.

1 år

*

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller
annat, från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och
pannans märkeffekt överstiger 60 kW.

2 år

*

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller
annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och
pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar
Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov kan sotning göras
enligt följande.
Frist

Tillämpningskriterier

6 ggr/år

Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung
eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt
motsvarande bränsle.

1 år

Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller
annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

*

Om eldning sker för enskilt hushålls behov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

Lokaleldstäder
Om eldning sker i lokaleldstäder kan sotning göras enligt följande.
Frist

Tillämpningskriterier

1 år

*

Avser eldstäder som utgör den primära källan för
uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller
för matlagning.

4 år

*

Avser eldstäder som inte utgör den primära källan för
uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller
för matlagning.

4 år

*

Eldstaden är belägen i ett fritidshus.

Imkanaler i restauranger eller andra större kök
Sotning kan ske 3 gånger per år. I fråga om imkanaler i kök som endast används för
uppvärmning av mat eller liknande verksamhet kan sotning ske 1 gång per år.

Övrigt
Om eldning inte har skett efter senaste sotningen behöver ny sotning inte göras.
Vid bestämmande av nästa sotningstillfälle skall sotning dock anses gjord enligt gällande
sotningsfrister.
Om det, i enskilda fall, av brandskyddsmässiga skäl är betingat att sotningsfristerna ändras får
ett sådant beslut fattas av räddningsnämnden.

Utdrag från kommunfullmäktiges protokoll 2004-05-06.

Kf § 28

04.0214/174

Sotningsfrister
Enligt den nya lagen om skydd mot olyckor som gäller från och med 2004-01-01
har kommunen fortfarande ansvar för att sotning och brandskyddskontroll utförs
i kommunen. Nytt är, att det numera är kommunerna själva som fastställer sotningsfristerna för respektive kommun och inte som tidigare staten som genom Statens
Räddningsverk fastställde frister som var de samma för hela riket.
Sotningsförrättningen omfattade innan både sotning/rengöring och en brandskyddskontroll av de delar som sotaren kom i kontakt med i samband med sotningen.
I den nya lagen delas sotningen upp i två skilda verksamheter; dels sotning/rengöring,
dels brandskyddskontroll.
Sotning/rengöring skall utföras av kommunen anlitad entreprenör. Dock kan
den enskilde fastighetsägaren nu medges möjlighet av kommunen att sota själv.
När det gäller brandskyddskontrollen skall den utföras av kommunen anlitad
entreprenör som har tekniker- eller skorstensfejarmästarutbildning.
Statens Räddningsverk fastställer fristerna för brandskyddskontrollen.
Med vägledning av de allmänna råd som Statens Räddningsverk lämnat samt
efter samråd med skorstensfejarmästaren har förslag till sotningsfrister utarbetats.
Eftersom sotning av imkanaler i bostadskök inte längre skall utföras samt att
sotningsfristen för oljeeldade villapannor är förlängd från 1år till 2 år är det
viktigt att skorstensfejarmästaren medges möjlighet att anpassa sin verksamhet
utifrån de nya förutsättningarna.
Lämpligt kan vara, att de nya fristerna för objekt som skall sotas mer än 1 gång/år
skall gälla från och med 2004-07-01 och för objekt som skall sotas 1 gång/år eller
färre skall gälla från och med 2005-01-01. En anpassning till fristerna för övriga
objekt bör göras så att skorstensfejarmästaren fasar in de nya fristerna i sotningsverksamheten så att en jämn beläggning kan planeras.
Beredande organ
Räddningsnämnden
Kommunstyrelsen

2004-04-01 § 23
2004-04-26 § 91

Kommunfullmäktiges beslut
Föreslagna sotningsfrister att gälla inom Torsby kommun antas. Som övergångsregel
föreslås att sotningsfrister för objekt som skall sotas mer än 1 gång/år skall gälla från
och med 2004-07-01 och för objekt som skall sotas 1 gång/år eller färre skall gälla
från 2005-01-01.
_____

