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Sotning och 
brandskyddskontroll  
i Coronatider 
Coronavirusets (Covid-19) påverkan på 
vårt samhälle blir mer och mer påtagligt 
för varje dag som går. 

Vi följer noga de rekommendationer och 
råd som finns att tillgå från de svenska 
myndigheterna. 

Vi på Skorstensfejarmästarna Syd har 
utökat våra rutiner och riktlinjer 
gällande hygien, användandet av 
skyddsutrustning och bemötandet inom 
våra absolut viktigaste relationer, våra 
kunder. 

I enighet med råd från Folkhälsomyndigheten, 
som uppmanar personer med symptom som 
snuva, hosta eller feber att försöka låta bli att 
träffa andra människor, ber vi våra sotnings-
kunder att hjälpa oss att minska smittspridningen 
vid våra besök. Speciellt vill vi värna om våra 
kunder i riskgrupperna. 

Om vi kan vi sota hos dig utan att träffa dig, är 
det inget större problem. Känner du symptom, 
och/eller sitter i hemkarantän så gäller 
begränsning av kontakt med människor även 
sotaren. Meddela sotaren som ska komma till dig 
eller vår kundtjänst, så att vi kan förskjuta 
besöker några veckor, tills du bättrat på dig. 

Vi är noggranna med att bära skyddsmask och 
handskar. Tyvärr kommer vi också att behöva 
tacka nej till kaffe. Detta är även för din 
säkerhet. 

Vi undviker att ta i hand och håller gärna ett 
avstånd på ett par meter. När sotaren kommer ser 
vi gärna att du befinner dig i ett annat rum eller 
går ut i trädgården medan sotaren gör sitt arbete. 

 

 

 

Sotningen är viktig 

Vi vill också uppmärksamma er på att det är 
viktigt för brandskyddet i ert hus att sotning och 
brandskyddskontroll utförs enligt lagstadgade 
tidsintervaller! Enligt 3 kap. 4 § lag om skydd 
mot olyckor (LSO) ska en kommun i 
brandförebyggade syfte ansvara för att rengöring 
(sotning) sker av fasta förbrännings-anordningar 
och därtill hörande rökkanaler. Likaså ska 
kommunen svara för att dessa samt skorstenar, 
tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras ur 
brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll).  

Ändring av den aviserade tiden utan särskilda 
skäl, medför extra avgifter enligt de bestäm-
melser i sotningstaxan som kommunfullmäktige 
har beslutat om. Om du har symptom eller 
befinner dig i riskgrupp och inte kan befinna dig 
på någon annan plats vid sotningen så bokar vi 
naturligtvis om sotningen kostnadsfritt, men 
enbart oro för besöket kan vi tyvärr inte 
godkänna som särskilt skäl. 

Även sotaren kan bli sjuk 

Vid minsta symptom på sjukdom stannar sotaren 
hemma och återvänder inte till arbetet förrän alla 
symptom har försvunnit, plus två dagar. Vi ber 
därför om förståelse för att vi i högre grad än 
vanligt behöver ställa in planerade arbeten med 
kort varsel. 

Vi kontaktar dig då omgående för att meddela 
detta och för att ställa ut en ny tid. Kontakta 
gärna vår kundtjänst om du är osäker på om vi 
har aktuellt telefonnummer och mailadress till 
dig. 

Ta hand om varandra, var rädda om varandra och 
se till att hjälpa varandra. Bara genom att göra 
detta kommer vi att ta oss igenom denna otroligt 
stora utmaning som samhället står inför. 

Om du har några frågor kontakta oss gärna på tel 
010 – 499 28 00 eller mail: info@sotarna.com. 
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Sotning eller brandskyddskontroll hos dig? 
Läs mer på baksidan. 
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Sotning eller brandskyddskontroll hos dig? 

 

Två olika arbeten med olika intervall.  

Bor du i ett hus där det finns eldstäder som du 
använder, oavsett hur sällan det sker, är det lag 
på att eldstaden ska både sotas och brandskydds-
kontrolleras. Detta är två helt olika arbeten.  

Sotning är en rengöring där brännbara 
beläggningar tas bort i eldstäder och skorstenar 
så att risken för sotbrand minimeras. Sotning 
utförs en gång per år eller vart tredje år, 
beroende på hur mycket du eldar. Det är din 
kommun som bestämmer vilket intervall som 
gäller för sotningen och det är MSB 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
som har bestämt hur ofta brandskyddskontroll 
ska ske.  

En tumregel är att om du eldar mindre än 1 
kubik per år (motsvarar ca. 500 kg staplad ved) 
så räcker det med sotning vart tredje år, men 
eldar du mer än 1 kubik per år, så måste det 
sotas varje år. 

Även om du eldar under en kubik/år kan du 
behöva sotning mer än en gång per år, tex 
beroende på vilken typ av eldstad, 
anläggningens skick och hur den används.   

Om sotning sker varje år, så ska den 
brandskyddskontrolleras vart tredje år. Sotning 
vart tredje år innebär brandskyddskontroll vart 
sjätte år.  

Brandskyddskontroll är inget nytt.  

Begreppet ”sotning” innebar fram till år 2004 att 
rengöring och en enklare brandskyddskontroll 
gjordes samtidigt, men år 2004 trädde ”Lagen 
mot skydd mot Olyckor” i kraft och den tidigare 
räddningstjänstlagen upphörde att gälla. Då 
delades sotningsverksamheten upp i två separata 
uppdrag: rengöringsmomentet (sotningen) och 
kontrollmomentet (brandskyddskontrollen). 

Det är kommunen som utser en 
brandskyddskontrollant. Brandskyddskontrollen 
är en säkerhetskontroll, hela anläggningen 
kontrolleras ur brandskyddssynpunkt.  
Kontrollanten ser till så det inte finns någon 
brandrisk när du använder eldstaden.  
Angränsande material till eldstaden kontrolleras, 
skorstenen filmas för att se så det inte finns 
några sprickor eller andra otätheter som kan 
innebära en säkerhetsrisk och takskyddet 
kontrolleras. Läs gärna på din avisering vad 
kontrollanten kommer utföra hos just dig, för att 
få exakt information om vad besöket hos dig 
innefattar.   

 

Sotning och brandskyddskontroll utförs ofta 
vid olika tillfällen, ibland samtidigt. 

Eftersom brandskyddskontroll och sotning är två 
olika arbeten så utförs de oftast inte samtidigt. 
Arbetena har olika intervall för utförandet och 
de planeras område för område för att hålla nere 
kostnaderna för den enskilda husägaren. Det är 
sotaren som utför sotning och brandskydds-
teknikern som utför brandskyddskontrollen. 

Sotaren får inte göra brandskyddskontrollen.  

Ibland har vi möjlighet att utföra arbetena vid 
samma tillfälle förutsatt att vi i din kommun 
ansvarar för både sotning och brandskydds-
kontroll.  Då aviserar vi förrättningar i hus som 
angränsar till varandra och som har samma 
intervall enligt turordning. 

 

Har du frågor eller funderingar är du alltid 
välkommen att kontakta oss. 
 

 

 


