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Kriterier för medgivande att fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på
den egna fastigheten
Räddningstjänstlagen ersattes 2004-01-01 av Lagen om skydd mot olyckor. Den
nya lagen innehåller ett flertal nya regler för sotning. Kommunen är
som tidigare ansvarig för att såväl sotning som brandskyddskontroll sker.
Skillnaden är att den nya lagen skiljer på rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll.
Kommunen får medge att en fastighetsägare utgör 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.
Räddningsverket har utarbetat allmänna råd och kommentarer om rengöring
(sotning) (SRVFS 2004:5). I dessa råd står bland annat:
När en fastighetsägare ansöker om att själv få utföra sotningen inom den fastighet
där denne själv är bosatt bör kommunen ta särskild hänsyn till att fastighetsägaren
normalt har viss kunskap om anläggningens konstruktion
och funktion samt ett eget intresse av att sotningen sker på ett sätt som ger god
brandsäkerhet.
För de fall en fastighetsägare ansöker om att låta någon annan utföra sotningen
bör kompetenskraven på utföraren inte skilja sig från vad som gäller för de
personer som utför sotning för kommunens räkning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2004-03-23 att föreslå kommunfullmäktige att
besluta om följande riktlinjer för prövning sotningsdispenser i Smedjebackens
kommun:
Riktlinjer för prövning av ansökan om att själv få utföra sotning på den egna
fastigheten
1. Vid prövning av ansökan skall kommunen beakta förbränningsan-ordningens
komplexitet, risksituationen, den enskildes kunskap samt
de generella förutsättningarna för uppgiften.
2. Prövning av ansökan skall omfatta förutsättningarna för att utföra sotning av
anläggningen i dess helhet.
3. Den som skall utföra sotningen skall kunna visa att nödvändiga kunskaper om
sotning och brandskydd föreligger.
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Miljö- och byggnadsnämnden får besluta att särskild utbildning uppfyller kraven i
p 3.
Riktlinjer för prövning av ansökan om att låta annan utföra sotning på den egna
fastigheten
1. Vid prövning av ansökan skall kommunen beakta förbränningsan-ordningens
komplexitet, risksituationen, den enskildes kunskap samt
de generella förutsättningarna för uppgiften.
2. Prövning av ansökan skall omfatta förutsättningarna för att utföra sotning av
anläggningen i dess helhet.
3. Den som skall utföra sotningen skall ha kunskaper om sotning och brandskydd
motsvarande skorstensfejarexamen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreslagna riktlinjer för prövning av sotningsdispenser i Smedjebackens
kommun.
_____
Ingemar Hellström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Tholerus (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande
tilläggsyrkande: Miljö- och byggnadsnämnden får medge avsteg från dessa
riktlinjer.
Kommunfullmäktige beslutar efter framställd proposition
att anta föreslagna riktlinjer för prövning av sotningsdispenser i Smedjebackens
kommun.
Mot beslutet reserverar sig Göran Engström (c), Jan Tholerus (c),
Calle Morgården (mp), Kjell Christiansson (m), Kjell Lagerqvist (m), Kenneth
Norlander (m) och Barbro Björnestam (m).
_____
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