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Nya regler för sotning
Några nyheter när det gäller sotning är att
•

Sotning och brandskyddskontroll sker vid olika tillfällen

•

Brandskyddskontrollen sker var annat år för vedpannor och var fjärde för
oljepannor

•

Kontrollen är mera omfattande än tidigare

•

Kommunen bestämmer hur ofta det ska sotas

•

Staten bestämmer hur ofta brandskyddskontroll ska ske

•

Inget krav på rengöring av imkanaler i bostäder

•

Sotning av oljepannor i villa var annat år i stället för varje

•

Möjlighet för fastighetsägare att få sota själv

Den som har en fastighet kan efter ansökan till räddningsnämnden få tillåtelse
att sota själv. En förutsättning är att man har god kännedom om sin anläggning,
utrustning och kunskap och i övrigt förutsättning att klara av att utföra sotningen.
Sotningen skall ske minst med de tidsintervall som kommunen bestämt.
I vissa fall kan någon annan än kommunens anlitade sotare få sota åt en
fastighetsägare.
Den som sotar åt annan måste ha samma utbildning som sotarna normalt har och
en ansökan måste göras till kommunen.
Staten anser, att sotning och brandskyddskontroll är så viktiga åtgärder för att
inte någon skall komma till skada på grund av felaktigheter i eldstäder och
rökkanaler, att kommunen har ett ansvar att sotning och brandskyddskontroll
sker på ett professionellt sätt, därför är det inte fritt att sota själv, utan en ansökan
måste göras och beslut fattas i varje enskilt fall.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta räddningschef Bengt Carlsson
tel 0560-16 123 eller skorstensfejarmästare Lars-Erik Söderlund tel. 0564-100 35.

Bengt Carlsson, Räddningschef

Postadress

Besöksadress

Telefon / Fax

E-post / Internet

Torsby kommun
100. Räddningstjjänsten
685 80 TORSBY

N:a Industrigatan 2
685 34 Torsby

0560 - 160 00 växel
0560 – 108 35 direkt
0560 – 132 22 fax

rn@torsby.se
www.torsby.se

