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ÖSTRA KRONOBERG

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004 och lagen säger att
kommunen har ansvaret för att sotning och brandskyddskontroll utförs.
Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi använt eldstäder för uppvärmning och
matlagning. Större delen av bränder i bostäder uppkommer i eldstäder och skorstenar (soteld).
Sotningen är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.
Lagen ger också kommunen möjlighet att medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra
sotningen på den egna fastigheten. Den som själv vill sota måste lämna en särskild ansökan till
Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Kravet för att medgivande ska lämnas är att man kan visa att
sotningen kan ske utan att brandskyddet försämras. Den som inte vill eller får tillstånd att sota själv
kan lugnt invänta meddelandet från kommunens sotare.

Brandskyddskontroll
Denna kontroll får endast utföras av yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning, som är
utsedd av direktionen. Syftet med brandskyddskontrollen är att tidigt upptäcka fel och brister i
anläggningen, som kan innebära risk för brand. Brandskyddskontrollen omfattar hela värmeanläggningen, tak och takskyddsanordningen. Kontrollen sker med intervaller som Räddningsverket har
bestämt. Beroende vilken anläggning som finns i fastigheten och hur den används är intervallen 2, 4
eller 8 år.

Intervall för brandskyddskontroll för de vanligaste objekten i småhus
Värmepannor
– Eldning med fasta bränslen, t ex ved, pellets eller flis
– Eldning med olja eller gas

2 år
4 år

Köksspisar
– Eldning med fasta bränslen
– Eldning sker i mycket begränsad omfattning, inte för
uppvärmning eller matlagning.
– Eldstaden är belägen i ett fritidshus

2 år
8 år
8 år

Lokaleldstäder
– För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning
av det utrymme i vilket den är uppställd

2 år

– För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning
av det utrymme i vilket den är uppställd

8 år

– Eldstaden är belägen i ett fritidshus

8 år

Avgifter
Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som din kommun har beslutat.
Genom planering av arbetet att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna per besök nere.
Du kan inte själv bestämma när sotaren kommer på besök.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Box 13
360 50 Lessebo

Storgatan 45 Lessebo
Lokgatan 20 Tingsryd

0478-443 00

0478-122 70
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