
Skorstensfejarmästarna Syd – KI02 - 210215 

Slipp papper och få 
din post till en digital 
brevlåda i stället! 

Vi vill minska klimatpåverkan och 
samtidigt erbjuda dig möjligheten att ta 
emot och hantera posten från oss digitalt. 
Därför har vi anslutit oss till Kivra.  

Med Kivra slipper du papper utan du får 
istället posten digitalt från företag du är 
kund hos och myndigheter. De fakturor du 
får i Kivra kan du också smidigt betala med 
Kivras betaltjänst. 

Skaffa Kivra gratis. 

Miljontals svenskar får idag sin post i Kivra. 
Det är gratis, säkert och dessutom riktigt bra 
för miljön. 

Ladda ner appen eller gå till www.kivra.se 
för att skaffa Kivra gratis med Mobilt 
BankID. För att få din post från oss 
framöver i Kivra behöver du bara meddela 
ditt personnummer till ditt oss och se till att 
vara ansluten till Kivra.  

Meddela oss ditt personnummer så sköter 
vi restenI  

 

 

 

 

Du kan ringa vår kundtjänst på telefon-
nummer 010 – 499 28 00 eller maila till 
info@sotarna.com, så får du din nästa 
sotningsavi i din brevlåda i Kivra i stället för 
i den vanliga postlådan. Bra för miljön och 
enkelt för dig att hålla reda på din 
sotningstid.  

Om du har några frågor är det bara att ringa 
oss. Vi har öppet mellan 06:30 till 16.00 alla 
vardagar. 

 

 

 

 

  

     
  

  

  

KIVRA 

INFORMATION OM 

SKORSTENSFEJARMÄSTARNA SYD 

Sotning eller brandskyddskontroll hos dig? 
Läs mer på baksidan. 

Du behöver meddela ditt 
till ditt oss och se till att 
ansluten till Kivra.  



SOTAREN I DITT HUS FÖR DIN SÄKERHET!

SKORSTENSFEJARMÄSTARNA SYD AB
INFO@SOTARNA.COM

010 – 499 28 00

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. 
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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. 
 

 

 



Skorstensfejarmästarna Syd – KI02 - 210215 

Slipp papper och få 
din post till en digital 
brevlåda i stället! 

Vi vill minska klimatpåverkan och 
samtidigt erbjuda dig möjligheten att ta 
emot och hantera posten från oss digitalt. 
Därför har vi anslutit oss till Kivra.  

Med Kivra slipper du papper utan du får 
istället posten digitalt från företag du är 
kund hos och myndigheter. De fakturor du 
får i Kivra kan du också smidigt betala med 
Kivras betaltjänst. 

Skaffa Kivra gratis. 

Miljontals svenskar får idag sin post i Kivra. 
Det är gratis, säkert och dessutom riktigt bra 
för miljön. 

Ladda ner appen eller gå till www.kivra.se 
för att skaffa Kivra gratis med Mobilt 
BankID. För att få din post från oss 
framöver i Kivra behöver du bara meddela 
ditt personnummer till ditt oss och se till att 
vara ansluten till Kivra.  

Meddela oss ditt personnummer så sköter 
vi restenI  

 

 

 

 

Du kan ringa vår kundtjänst på telefon-
nummer 010 – 499 28 00 eller maila till 
info@sotarna.com, så får du din nästa 
sotningsavi i din brevlåda i Kivra i stället för 
i den vanliga postlådan. Bra för miljön och 
enkelt för dig att hålla reda på din 
sotningstid.  

Om du har några frågor är det bara att ringa 
oss. Vi har öppet mellan 06:30 till 16.00 alla 
vardagar. 
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