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förstatsrådet och chefenTill

Försvarsdepartementet

tillkalladecemberRegeringen beslutade den 19 1996 att en
frågor utvecklingförsärskild utredare överatt avom ense

sotningsväsendet.
Rigmorförordnades landstingsrådetTill särskild utredare

Breidemalm.
Sotningsutredningen FÖUtredningen har antagit namnet

1997:02.
departementsrådet Majsakkunniga har medverkatSom

Åkedepartementsrådet Sundin,Johansson, Försvarsdepartementet,
departementssekreteraren HerbertFörsvarsdepartementet och

Silbermann, Närings- och Handelsdepartementet.
medverkat direktören Ulf Boghammar,Som harexperter

Riksförbund, ställföreträdandeSveriges Skorstensfejaremästares
Räddningsverk, ingenjörenenhetschefen Ekberg, StatensLars

Fastighetsägareförbund, sektionschefenSolveig SverigesLarsen,
avdelningsrådetHarald Ljung, Svenska Kommunförbundet och

Sundborn, Konkurrensverket.Per-Arne
KarinaSekreterare utredningen har varit hovrättsassessorn

Hellrup.
sitt Sotning iUtredningen får härmed överlämna betänkande

framtiden SOU 1998:45.
Till fogas särskilda yttranden Ulfbetänkandet två av

Boghammar Harald Ljung.och
Uppdraget härmed slutfört.är

Stockholm i 1998mars

Rigmor Breidemalm

Hellrup/Karina
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Sammanfattning

Utredningen har haft till uppgift förslag förändringaratt ge av
sotningsväsendet. Förslagen skall innebära ökningen av
fastighetsägarens inflytande sotningen och befrämja ökadöver en
konkurrens får samtidigt inte försämra brandskyddet.men
Utredningen hafthar förslag förändringardels inomatt ge
nuvarande sotningsväsende, dels förändringar innebärsom en
avveckling sotningsmonopolet.av

Allmänt dagens förhållandeom
dagI kommunen för sotning sker regelbundet. Genomattsvarar

sotning skall eldstäder och fastaandra förbränningsanordningar,
inte inrättade för eldning uteslutande med och därtillärsom gas,

hörande rökkanaler imkanaler I samband medgörassamt rena.
sotningen skall det utföras kontroll från brandskyddssynpunkt.en
Kontrollen skall det har rengjorts jämte gaseldadeavse som
anläggningar skorstenar, tak och därtill hörandesamt
byggnadsdelar. Sotningen och kontrollen skall utföras av en
skorstensfejarmästare ellerav skorstensfejare biträderen som
skorstensfejarmästaren. kommunala nämndDen försom svarar
dessa frågor inom kommunen kan medge sotning och kontrollatt
utförs det speciell anläggning eller ettav annan om avser en
enstaka avlägset beläget bostadshus. Skorstensfejarmästaren har

få tillträde till bostaden, få upplysningar och nödvändigarätt att att
handlingar få biträde förpolismyndighet kunnasamt att attav

ochutföra sotning kontroll.
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förordade förslagetutredningenDet av
eldning medbrandrisk viddet föreliggerUtredningen att enmenar

skillnadförebyggas.brandrisk skall Denolja.ved och Dennat.ex.
brandrisk tillgodoseseldningsslagsolikafinns mellan genomsom

sotningstillfällena,mellantidsintervallde frister, dvs. de som
bådebeslutar. EftersomRäddningsverketRäddningsverkStatens

skall deåtgärderbrandförebyggandeoch kontrollsotning utgör
huvudförslagutredningensframledes.utföras Däremot är attäven

forinnebärskall bort. Detsotningsmonopolet ansvaretatttas
till fastighetsägarenåterförs från kommunenoch kontrollsotning

kompetentanlita någonkanfastighetsägaren själv ärsamt att som
utföra åtgärderna.certifieradoch att

oljeeldadeochsamtliga ved-skall vidtasSotning av
enfamiljshushållmedsmåhussamtliga fastigheter. lanläggningar i

Valetellerfastighetsägarenrengöringen skekan annan.avav
där detbyggnaderbostäder ochandrasjälv.åligger lägaren
sotningdrabbas skalltredje kanrisk förföreligger även att man

Räddningsverketfor ändamålet kompetentutföras person.av en
utbildningkraven forföreskriva utövarenskall samtm.m. avom

ofta det börhuranvisningar informeraråd och sotas.omgenom
ved-,samtligaskebrandskyddssynpunkt skallKontroll från av

Kontrollenfastigheter.samtligaanläggningar igaseldadeolje- och
Utredningencertifieradför ändamåletskall göras person.av en

skallkontrollenhöjasbrandskyddsnivån skall attatt genommenar
skallRäddningsverketi dag.och grundligutförlig änmervara

innehållaskallkontrollenvadföreskriftermeddela närmare om
utföras.ofta kontrollen skallhursamt om

tekniskcertifierade enligt lagenskallKontrollanterna omvara
föreskrift deskall närmareRäddningsverketkontroll. angegenom

kunskappraktiskteoretisk ochutbildning, dvs. vilkenförkraven
skallRäddningsverketha.skalllämplighet desamt somannan

tillsäkra tillgångenutbildningenföreskriftermeddela samtom
utbildning.

protokolletprotokoll. Avutfärdaskontroll skall detVid varje
intressekananläggningens skickskall annatsamt urvara avsom
kontrollendet vidutläsas. Ombrandskyddshänseende kunna
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brandskyddssynpunkt skallfrånbristerfel ellerpåvisas
fall skallkommunen. lprotokollet tillsändakontrollanten annat

kommunen.tillutförtskontrollanmälan görasatten om
meddelaåtgärdererforderligadärefter vidtakan t.ex.Kommunen

åtgärdas.intefelen eller bristernaeldnigsförbud om
erhållerdenGenomtillsynsansvar.skall ha attKommunen ett

godhadetdenanmälningar kanprotokoll, dels sättetdels en
självutifrån detochinom kommunenförhållandenaöverblick över

följdåtgärder.nödvändigabesluta om
ochlänsstyrelsenskallnivåcentralregional respektivePå

tillsynsansvar.fortsattRäddningsverket ha
harfastighetsägareneftersomUtredningen ettattanser

förebyggaocholikafastighetegenintresse sin sätt attavav
förhannaturligtolika risker, det attävenär att ansvarar

brand. Genomförebyggaförvidtaserforderliga åtgärder att
utföraskallväljamöjlighetförslaget ägaren att somvemges

skall ske. Detdettidpunktoch vid vilkeneller sysslornasysslan
bidrarenskildeför denservicenivåökadinnebär valfrihet och samt

skallbrandskyddskontrollentill effektivare Genom attsystem.ett
brandskyddsnivânomfattande kommergrundlig och attmervara

förändras till det bättre.

modifieradeDet systemet
förfortsatthar kommunendet modifieradel systemet ansvar

för fastighetsägarenvalfrihetenökasotning och kontroll. För att
utföraskontroll kunna änskall sotning och även annanav

dockkrävsanställda.skorstensfejarmästaren eller hans Det att
utfördafå åtgärdernaförkontakt med kommunenägarna atttar av

skall dessutomutföra sysslanhar kompetensDen attannan. som
själv.åtgärdernaeller bådakontrollenutföra sotningen,medges att

erhållaenklareskall blidetUtredningen vill attäven att
anställnings-därförföreslåssotningsyrket.kunskaperna i Det att

utbildningarna bort.tillkravet tas
iskall kungöras Post-anställningledigkravDet attsom anger

skall bort.utredningen detTidning föreslåroch Inrikes tasatt
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Genom kommunen har får den möjlighetatt ansvaret en annan
till åtgärderna vidtas. kan tillgodoseDen tillgången tillatt attse

tjänsten för kommunmedlemmarna. Kommunen har en annan
möjlighet påverka prisnivån. föreslagnaDe förändringarnaatt
kommer innebära fastighetsägarens inflytande indirekt ökaratt att
och konkurrens i viss mån kan komma införas.att att
Utbildningsmöjligheterna förbättras.

imkanaler
imkanalEn del ventilationssystem betjänarär ett etten av som

kök. Matos liknandeoch via fläkt till imkanalen.t.ex.passerar en
Merparten imkanaler i bostadskök skall dagensenligt systemav

och kontrolleras gång sjätte år.sotas varten
För brand skall uppstå krävs låga. finnsDetatt öppenen en

vanligtvis inte dagens spisar. finns officiellInte heller det
statistik eller visar det sker några bränder iannat attsom
imkanaler.

skerDet i dag funktionskontroll ventilationssystem it.ex.en av
flerbostadshus och allmänna lokaler med stöd förordningenav
1991:1273 funktionskontroll ventilationssystem.om av
Härigenom upprätthålls det kontroll och i vissa fallen en
rengöring ventilationssystem och därmed imkanaler. Deävenav
praktiska åtgärderna innebär i princip sak sotningsamma som en
och kontroll syftena med kontrollerna olika. allmännaäven lärom
lokaler sker det brandsyn med stöd räddnings-även en av
tjänstlagen, vilken innebär kontrollera skäliga brand-att att
skyddsåtgärder vidtagits. Det måste därför tillräckligt medvara en
åtgärd från samhällets sida vad kontroll och rengöringavser av
imkanaler.

Utredningen föreslår regleringen sotning och kontroll vadatt av
imkanaler skall bort. Utredningen hävdar således villochtasavser

betona brandrisken i imkanalerna betjänaratt t.ex.som
restaurangköken dessa kommer kontrollerasär stor att attmen

den kontroll brandskyddet sker brandsyneit.genom av som genom
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Författningsförslag till utredningens
huvudaltemativ

Förslag till lag ändring iom

räddningstj änstlagen 1986: 1 102

Härigenom föreskrivs frågai räddningstjänstlagen 1986:1102om
omtryckt 1992:948

dels och skall ha följande lydelse15 17 18 20att
dels det i lagen införs paragrafer och15 17 17att tre nya a a

b §§ följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15§

sådan nämndEn sådan nämndEnsom avses som avses
i 10 § skall för i skall För10 §att attsvara svara
brandsyn och utförs brandsyn utförs regelbundetsotning
regelbundet.
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l5a§

eller innehavareEn ägare
byggnad eller anläggningav

skall till ochsotningattse
kontroll fån brandskydds-
synpunkt utförs regelbundet.

17§

Genom sotningen skall Genom sotningen skall
eldstäder och andra fasta eldstäder och andra fasta
förbränningsanordningar, förbränningsanordningar,som som
inte inrättade for eldning inte inrättade för eldningär är
uteslutande med och uteslutande med ochgas, gas,
därtill hörande rökkanaler därtill hörande rökkanaler

imkanaler lgöras görassamt rena. rena.
samband med sotning skall det skall utförasSotning av

skorstenar den uppfyllerrengörs samtsom person som
och tak med därtill hörande kraven kompetens enligtpå
byggnadsdelar kontrolleras föreskrifter meddelassom av
från brandskyddssynpunkt. eller den myndig-regeringen
Sådan kontroll skall också het be-regeringensom

kanalanslutna eld- ochgöras stämmer utsettsav som av
städer och andra fasta för- eller innehavarenägaren av
bränningsanordningar, byggnaden eller anläggning-ärsom
inrättade uteslutande med gas, en.
och därtill hörande Om sotningen ettav avser
avgaskanaler. En tillsynsmyn- objekt enfamiljshus kani
dighet kan besluta kontroll utförassotningen ägarenom av

brandskyddet också i eller innehavarenandra bygg-av av
fall naden eller anläggningen

Sotning och kontroll enligt eller denneannan somav
första stycket brandskyddet bestämmer.av
skall utföras skorstensfejar-av
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skorstensfejareellermästare
skorstensfejar-biträdersom

nämndsådanEnmästaren.
frågafår ii §10avsessom

ochspeciella anläggningarom
belägnaavlägsetenstaka

någonmedgebostadshus att
ochutför sotningenannan

kontrollen.

l7a§

brandskydds-frånKontroll
detskallsynpunkt göras av

sotningrengörs genomsom
skorstenar§enligt 17 samt

hörandedärtillmedtakoch
kontrollSådanbyggnadsdelar.

kana-ocksåskall göras av
andraocheldstäderanslutna

förbränningsanord-fasta
förinrättadeningar, ärsom

meduteslutandeeldning gas,
hörandedärtilloch av

avgaskanaler.
kantillsynsmyndighetEn

kontrollbesluta avomr
andraockså ibrandskyddet

fall.
utförasskallKontrollen av

fåtthar ettsompersonen
godkännande ett organav

dettaförackrediteratssom
§ lagenenligt 14ändamål

teknisk191992: 11 om
ochkontroll utsetts avsom
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fastigltekvétgctrett eller inne-
havaren byggnaden ellerav
attlziggttittgetz.

Vid kotttroll skall ett
protokoll Om detupprättas.
vid kontrollen föreligger fel
eller brister från brandskydds-
synputtkt skall den utförsom
kontrollen scindu protkolletin

från fÖrrälfIIlIIge/I till kom-
1 fall .skallannattnztttett. en

anmalatt lämnas till kom-
kontroll harattnzunen om

utförts.

17b§

Regeringen eller den my-
dighet regeringen be-som

får meddela före-stämmer
skrifter kontrollen frånom
brandskyddssynpunkt och om
kraven för utbildning deav

skall utföra brandskydds-som
kontrollen.

l8§

Kommunfullmäktige får Kommunfullmäktige får
föresriva avgift skall föreskrivaatt avgift skallatt
erläggas för brandsyn, erläggassotning för brandsyn.
och kontroll brandskyddetav
enligt 17 §
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19§

förrättar brand-förrättar bransyn DenDen somsom
tillfå tillträdeutför och haroch den sotning rätt attsom syn

berörsbrandskyddet den anläggningkontroll somav
upplysningar och§ få och deenligt har17 rätt att att

till handlingar behövs.tillträde den anläggning som
berörs. har ocksåDe rättsom

få de upplysningar ochatt
handlingar de behöver.som

skallskall PolismyndighetenPolismyndigheten
biträde behövs.lämna biträde behövs. lämna detdet somsom

20§

meddelafår meddela Regeringen fårRegeringen
förföreskrifter frister för Föreskrifter fristerom om

kontroll brandsyn, kontroll brand-brandsyn, ochsotning av
skyddet enligt § ochbrandskyddet enligt § 1717av oma
förbud helt delvisoch förbud helt eller delvis eller motom
eldning utomhuseldning utomhusmot samt samtom om

liknande liknande förebyggande åt-förebyggande åt-
gärder brand. Regeringenbrand. Regeringen gärdermot mot
får myndighet får myndighetöverlåta åt överlåtaen en
eller meddela eller kommun meddelaåt kommun åt attatt
sådana Föreskrifter. sådana föreskrifter.

träder i kraft...Denna lag
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ändring iFörslag till förordning om

1986:1 107räddningstj änstförordningen

räddningstjänstforordningenfrågaHärigenom föreslås i om
1986:1107on1tryckt 1995:502

lydelsedels skall ha följande22 25 och 31att
paragraferskall införas två 22dels det i Förordningenatt nya a

och 22
och skall upphävas.dels 23-24 §§, 26, 29 30att

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

22 §

räddningsverk skallskall StatensräddningsverkStatens
föreskrifter hurmeddelameddela föreskrifter hur omom

brandskyddskontrollen enligtofta och kontrollsotning
räddningstjänstlagen§räddningstjänst- 17enligt §17 a

skall utförasskall 1986:1102lagen 1986:1102 göras.
skalldenhur oftafår meddelaKommunen samt om

får med-föreskrifter kortare frister. Kommunengöras.om
kortareföreskrifterdela om

frister.

22a§

skallTill sådan somperson
endastkontrollen fårutföra

denharden godkännas som
och erfarenhetutbildning som

besluterforderlig. Ettär om
skallbehörighet vara

tidsbegränsat.
fårräddningsverkStatens
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föreskrifter kravmeddela om
för depå kompetens personer

utföraskall sotningensom
§ räddningsüänst-enligt 17

ochlagen 1986: 102l
brandskyddskontrollen.

23§

eller de kommunalaDen
förnämnder som ansvarar

föraräddningstjänsten skall en
förteckning bygg-deöver
nader och anläggningar i

ochkommunen där sotning
kontroll enligt räddnings-17 §
tjänstlagen skall1986:1102

varje byggnad ochFörgöras.
anläggning skall antecknas

oftahur sotning och kontroll
skall genomfördagöras,
sotningar och kontroller samt

förelägganden förbudde och
har meddelats.som

24§

kommunenl skall finnas
eller flera sotningsdistriktett

skorstensfejarmästaremed en
distrikt.för varje
skorstensfejarmästareEn

avlagt ingenjörs-skall ha
skorstensfejare.förexamen

skorstensfejar-När en
skallskallmästare utses,



zirfiittni/zgsfiitv/zig16 F till t/trecliiingeriii huvuda/ternativ SOU 1998:45

kungörelse det införas iom
ochPost- Inrikes Tidningar. I

kungörelse skall näranges
ansökan skall hasenast
kommit in.

25§

Statens räddningsverk skall Statens räddningsverk skall
utbildningslinjerinrätta meddela föreskrifter.som om

leder fram till .slcortrtens- utbildning för den skallsom
fejarexamen. teknikerexanzen utföra och kontrollsotning
och för från brandskvddssynpunkt.ingenjörsexanien
skorstensfejare. För Statens räddningsverk skallvarje se
linje skall finnas utbil- till sådan utbildning finnsatten
ningsplan verket tillgå.attsom
fastställer.

26§

Behörig tillatt antas
skorstensfejarlinjen denär

som
anställd inomär sot-

ningsverksamheten,
har genomgått nationellt

i gymnasieskolanprogram
eller har antagits till ett
individuellt iprogram gym-
nasieskolan innefattarsom
yrkesutbildning till skorstens-
fejare.
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2s§

tillBehörighet att antas
teknikerlinjen denär som

anställd inomär sot-
ningsverksamheten

lägst betygethar
kärnämnenaGodkänd i

ellerspråket /svenskasvenska
matematikspråk ochandra

nationelltefter genomgånget
gymnasieskolaniprogram

förvärvateller har motsvaran-
de kunskaper på sätt,annat

skorstens-har avlagt
fejarexamen,

tjänstgjort ihar sot-
i minstningsverksamheten ett

därefter.år

29§

tillBehörig att antas
för skorstens-ingenjörslinjen

fejare denär som
anställd inomär

sotningsverksamheten,
har avlagt tekniker-

examen,
sotnings-tjänstgjort ihar

årverksamheten i minst ett
därefter.
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30§

Statens räddningsverk be-
slutar antagning till utbild-om
ningar och utfärdar bevis om
genomgången utbildning.

Om det finns särskilda
skäl. får verket medge undan-

från antagningskraven.tag

31§

Upptäcks i samband med Upptäcks i samband med
räddningstjänst, brandsyn räddningstjänst eller brandsyn
eller brist ellersotning brist eller missför-ett etten en
missförhållande kan leda hållande kan leda tillsom som en
till olyckshändelse olyckshändelse änen annan annan

brand, skall räddnings-än brand, skall räddningsledaren
ledaren eller den förrättar eller den förrättar brand-som som
brandsynen eller utför underrätta densot- synen ansva-
ningen underrätta den riga myndigheten för-ansva- om
riga myndigheten för- hållandet.om
hållandet.

31a§

Den medborgare iär Den medborgare iärsom som
medlemsland i Europeiska medlemsland i Europeiskaett ett

unionen och har behörighet unionen och har behörighet
för befattning inom räddnings- för befattning inom räddnings-
tjänst eller inom verksamhet tjänst eller inom verksamhet
för brandsyn eller på för brandsynsotning grund av
grund utbild- utbildnings- ellerav examens-, examens,
nings- eller kompetensbevis kompetensbevis behörig-över

behörighetsgivande hög-över hetsgivande högre utbildning
utbildning från från medlemsland iett annat ett annatre
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medlemsland i Europeiska unionenEuropeiska än
unionen Sverige, skall Sverige, skall ansökan hosän
ansökan hos rädd-Statens räddningsverk fåStatens

iningsverk få motsvarande motsvarande behörighet här
behörighet här i landet landet sökanden uppfyllerom om
sökanden uppfyller villkoren Räddnings-villkoren enligt
enligt Räddningsverkets före- verkets föreskrifter. Motsva-
skrifter. Motsvarande gäller förrande gäller utbildningar
för utbildningar från övriga från länder for vilkaövriga
länder för vilka avtalet avtalet Europeiska eko-om om
Europeiska ekonomiska nomiska samarbetsområdetsam-
arbetsområdet EES-avtalet kraft.EES-avtalet iträtt

i kraft.trätt
Räddningsverket skall skallRäddningsverket

meddela beslut i sådana meddela beslut i sådana
ärenden fyra månader ärenden fyra månadersenast senast
efter det alla handlingar efter det alla handlingaratt att

gäller den sökande har sökandegäller den harsom som
framlagts. framlagts.

Räddningsverket skall Räddningsverket skallse se
till den sökande får den till den sökande får denatt att
kännedom svenska för- kännedom svenska för-om om
fattningar nödvändig fattningar nödvändigär ärsom som
för yrket. Om det för yrket. Om detutövaatt utövaatt
behövs, skall Räddningsverket behövs, skall Räddningsverket

anvisa den sökandeäven anvisa den sökandeäven
möjlighet inhämta de möjlighet inhämta deatt att
kunskaper i svenska språket kunskaper i svenska språket

krävs för yrket. krävs för yrket.utövaatt utövaattsom som
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82§

i frågorBeslutBeslut i frågor antag-antag- omom
utbildning enligt 15ning till §till utbildning enligtning 15

Över-hosfår överklagas§39 får överklagas hosoch 30
Överklagandenämnden total-klagandenämnden förför

beslutNämndensförsvaret.Nämndens be-totalförsvaret.
slut får inte överklagas.får inte överklagas.

kraft...förordning träder iDenna
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Utredningsuppdragetl

Utredningens direktiv Dir innebär1996:115 uppdragett att
föreslå förändringar sotningsväsendet negativtutan attav som
påverka brandskyddet, befrämjar ökad konkurrens ochen
utvecklar fastighetsägarens inflytande sotningen denöver av egna
fastigheten.

Enligt direktiven skall utredaren analysera två alternativa
förslag dels avseende förändringar inom för befintligaramen
ansvarsförhållanden, dels förändringar innebär avvecklingsom en

sotningsmonopolet.av
alternativet innebär modifieraDet och utveckla denattena

nuvarande ordningen för sotningen. Syftet skall belysa hurattvara
sotningsväsendet med bibehållna ansvarsforhållanden skulle kunna
utvecklas i fråga konkurrenspåverkan och fastighetsägarensom
inflytande verksamheten. Härvid skall analyseras hur en
övergång till tidsbegränsade avtal för skorstensfejarmästarna kan
ske hur anbudsupphandling och priskonkurrens vid utseendesamt

skorstensfejarmästare kan utvecklas. Utredaren skall vidare taav
frågan det skall välja denentreprenör änattupp om en annan

kommunen och fastighetsägarens inflytandeutsett om
förrättningen i förstärkas.övrigt kan

Det andra alternativet innebär avvecklingen av
sotningsmonopolet. Förslag framtidapå hur den ochansvars-
uppgiftsfordelningen mellan fastighetsägaren, ochentreprenören
kommunen skall beskrivas och det skall vilka behovanges av
utbildning och auktorisation och brandskydds-entreprenörav
kontrollanter förändringarna kan föranleda. skall särskiltDet
utredas de gällande mellan kommunen ochavtalenom nu
skorstensfejarmästaren kan upplösas. imkanalers sotningBehov av
och kontroll skall prövas.
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skallmedföraförslagen kande tvåkonsekvenserDe som
finansiering.redovisasjämte

sin helhet bilagaDirektiven framgår i av nr

Utredningens arbete1.1

sakkunniga ochmed deharUtredningen sammanträtt experter som
kontaktvidare varit iUtredningen harutredningen.tillknutnaär

Naturvårds-Boverket ochRäddningsverket,företrädare förmed
Malmö.skorstensfejarmästarna iBrandcheferna ochverket.

Åre iföreträdarnade kommunalaochEskilstuna ävensamt
Åre medharUtredningenhar besökts. sammanträttEskilstuna och

Riksför-Skorstensfejaremästaresför Sverigesföreträdareolika
sotnings-viddeltagitskorstensfejareenskildabund, samt

Räddnings-räddningsverksoch besökt Statensförrättningar
ivaritutredningenVidare hari Rosersberg.skolanverkets

VentilationsrengörareSverigesRiksförbundet förmedkontakt
FUNKIS,i SverigeFunktionskontrollanternaRSVR,

förföreträdareSWEDCERT,certiñeringsorganetföreträdare för
SWEDAC,kontrolloch tekniskför ackrediteringstyrelsen

ochventilationsrengöringbranschen förinomenskilda företagare
före-Brandförsvarsföreningen,företrädare för Svenskakontroll,

för SverigesföreträdareAktiebolag,Bostäderförträdare Trosa
Kommunalarbetare-SABO,BostadsföretagAllmännyttiga

ochengagerade privatpersonerolikauppfinnareförbundet, samten
fastighetsägare.

Byggkvalitetsutredningenskett medharSamråd även
1996:10.Räddningsverksutredningenoch Fö1996:07N

Definitioner1.2

den rengöringarbetet benämnahar valt iUtredningen att som
skekontroll skallsotning.eldstäder Denutförs somsomm.m.av

kontroll.brandskyddssynpunkt benämnsfrån
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Historisk2 tillbakablick

Sotningsverksamhetens främsta syfte och har varit förebyggaär att
brand. Redan under l 100-talet elden fruktad i dåtidensvar
träbebyggelse. De bränderna i städerna och framföralltstora
bränderna i Stockholm kom skapa behov sotning.att ett av

Sotningen började fram främst i städerna eftersomväxa
behovet där landsbygden. städernastörre I stod husenänvar

Ävenoch ofta byggdatätt i de tidigaste rökkanalernaträ.var var
gjorda Problemet med blevträ. påtagligt i och medsotav attmer
spjäll infördes i skorstenen. följdeHärav kraftig sotbeläggningen
och minskat drag. För eliminera riskerna för eld iett ochatt sotet
återställa dragförhållandena börja fråntvungen rengöraattvar man
sot.

förstaDe bestämmelserna sotning torde ha kommit i börjanom
1600-talet. Gustav Adolf föreskrev i kunglig stadga från årav en

1619 sotning. Den äldsta kända förordningen angående självaom
sotningsarbetets utförande ersättningen härför 1702 årssamt är
"Förordning och för Skårstens-Fäijare" år 1733taxa ersattessom

"Ordning angående sotande i Stockholms stad" vilka ladeav
grunden för sotningen brandförebyggande arbete. Grundenettsom
för sotningsväsendets organisation lades i författningar redan åren
1661 och 1675.

Skorstensfejarmästaren tillsattes myndighet,av en
politiekollegiet, vilket fick till följd sotningsväsendet fickatt en
halvofficiell ställning. Med anledning härav blev sotningsväsendet
aldrig skråväsende skrâliknande organisationävenett om en
tillämpades. Politiekollegiet godkände fram till år 1855 i
Stockholm, därefter överståthållarämbetet, skullevem som vara
ansvarig skorstensfejarmästare område rekommen-över ett som
derades skorstensfejarämbetet. Det ansågs viktigt attav som en
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eftersom detkontroll verksamhetenmyndighet hade viss överen
för brandsäkerheten.viktigtvar

fåtal reglerinnehöllbrandstadga för rikets städer1874 års ett
brandordningför varje stad finnassotning. skulleDet somenom

länsstyrelsen. Detfullmäktige och fastställasskulle antas varavav
led ibrandordningar då dettatvingande för städerna ha ettatt var

erforderligtfinnasomfattande bränder. skulleundvika Det ettatt
polismyndigheten.entledigadesantal ochsotare antogs avsom

sotningsväsendetdetaljerad regleringEn antogsommera
sotnings-indelas istad skullel923-års brandstadga. Engenom

varjei brandordningen. Fördistrikt skulleoch indelningen anges
skorstensfejare. Föranställd yrkesutbildaddistrikt förordnades en

fackskole-skorstensfejare krävdeserhålla anställningatt som
skorstens-erfarenhet i yrket. Närutbildning och viss tids en

tidningar.i allmännafejarbefattning ledig skulle den kungörasvar
utföraanställdeller hos honomålåg skorstensfejarenDet atten

utföras någonarbete fick inteall erforderlig sotning. Detta av
i fabrik ellerfråga sotningsåvida det inte annanenvar omannan

och kanalerskorsten med rökgångaranläggning med fristående
Skorstens-sitt tillstånd till undantag.brandchefen givitdär hade

erforderliga sotningenutförandet denmonopolfejarna erhöll av
i städerna.

tak ocheldstad,skulleVid sotningsförrättningen rör,mur,
skulle underrättasBrandchefenkontrolleras.skorsten om en

till bostadennekades tillträdefelaktighet upptäcktes. Om sotaren
bestämmelserhandräckning. Dessakunde polismyndigheten lämna
bli tillämpligasärskilt besluteftergällde for stad de kunde ettmen

sotningsskyldighetenålåglandsbygdenför landskommun. På
fastighetsägaren.

År Enligt denna sotningenbrandstadga.1944 antogs varen ny
motsvarande.ochstäder, köpingarobligatorisk enbart i

med vissyrkesutövareställning friSkorstensfejaren hade som
beslutafick självamonopolrätt. Kommunerna om

kommunal regi eller lutföras isotningsväsendet skulle
ochsotningenföreskrivnaingick endast densotningsmonopolet



tillbakablick 25HistoriskSOU 1998:45

Någonsynpunkt.driftsekonomiskskeddesotninginte ur rensom
inte.lagstiftningeninnebarsotningsväsendetförändringar av

År brandstadga. Detochbrandlag1962 antogs nyanyenen ny
påsotningobligatoriskdet infördesfrämst ävenattvar

stadfästelsedet endastpraktiken betyddelandsbygden. l aven
fickkommunensaderegelförhållanden. Denrådande attsom

anställningsavtalgodkännande eller hävaåterkalla ett om
Varje kommunströks.lämpligbefanns vidareskorstensfejare inte

skorstensfejare förfinnasoch det skulleindelas i distriktskulle en
besökte hemmentidigarebrandsynenämndervarje distrikt. De som

detta.gjordeSkorstensfejarmästarenvarefter endastavskaffades
regelbundennämligenolika kategorierindelades iBrandsynen tre

brandsyn. Densärskildeldstadsbrandsyn ochbrandsyn,
brandsyndeniregelbundna brandsynen stort settmotsvarar som

brandchefen elleroffentliga lokalerutfördes ifinns idag. Den av
Skorstensfejar-utfördesEldstadsbrandsynenbrandbefäl.ett av

mellanFristensotning.med föreskriveni sambandmästaren
idockbrandordningarna.i Detsotningarna angavsangavs

föreskrevsår.frist två Detbrandstadgan längsta atten
undersökaskullevid eldstadsbrandsynenSkorstensfejarmästaren

deteldstad ellerbrandfarlig felaktighetfanns någondet somom
byggnadsdelar.därtill hörandetak ellersotades eller på skorsten,

brandchef,antingenkunde utförassärskilda brandsynenDen av
vadberoendeSkorstensfejarmästarenbrandbefäl eller somav

för brandfaraskedde forundersökas ochbehövde utrönaatt om
brandsyner.samtligaskulle utfärdas vidProtokollförelåg.

andraSkorstensfejarmästarenhadeEnligt brandstadgan även
Skorstensfejarmästarensotningen.föreskrivnauppgifter denän

undersökningarutföra debrandchefenanmodanskulle bl.a. på av
förerfordradesförbränningsanordningar utrönapå attm.m. som

kallelsebyggnaderföra förteckningbrandfara, samtöver m.m.
brandsläckning.biträda vid annan

detförändringenhand deni förstabrandlag innebarårs att1974
omfattautökadesuppgifter ävenbrandförsvaretskommunala att

sotningVadbrandsläckning.räddningsinsatserandra än avser
biträdaskulleskorstensfejarnadirekt i lagenföreskrevs att
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myndigheter och ochenskilda inom kommunen med råd
anvisningar förrörande förhållanden kunde bli föremålsom
eldstadsbrandsyn. l962-års brandstadga gällde fram till dess att
räddningtjänstförordningen trädde i kraft år 1987.
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Gällande3 rätt m.m.

3.1 Bakgrund till nuvarande lagstiftning

Räddningstjänstlagen trädde i kraft januari1986:1102 den 1
1987. dennaGenom upphävdes brandlagen ochår 1974av
brandstadgan år 1962.av

utredningen "EffektivI räddningstjänst" SOU 1983:77 som
låg till grund för lagen föreslog räddningstjänstkommittén b1.a. att
sotningsverksamheten skulle ha till uppgift hindra uppkomstatt
och spridning brand främja god energihushållning.samtav en

Räddningstjänstkommittén framhöll sotningsväsendetatt
spelade betydelsefull roll tillborde inte hänförasen men
räddningstjänsten och därmed inte regleras i lagstiftningen om
samhällets räddningstjänst. Sotningsverksamheten borde istället
regleras i speciell lagstiftning. Räddningstjänstkommitténen
menade för detta talade framför allt det fanns strävanatt att atten
förändra verksamheten i riktning ökat energisparande. Vadettmot
gällde driftsformen uttalades organisationen ävenatt
fortsättningsvis kunde bestämmas kommunen skulle haav som

för verksamheten. Skorstensfejarmästaren skulle haansvaret
utföra sotningen obligatorium förensamrätt änatt ett annatmen

den traditionella sotningen förordades inte eftersom det ansågs att
något alltför långtgående ingrepp i den enskildesannat ettvar
förhållande. Endast den traditionella sotningen skulle inrymmas i
monopolet.

Departementschefen uttalade i propositionen 1985/86:l70 26s
ff b1.a. sotningsverksamheten skulle organiserad ochatt vara
bedrivas tidigare. underströk denHansätt attsamma som
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obligatoriska inte gjordes i något syfte detsotningen änannat
brandförebyggande.

utformades därmed.Räddningstjänstlagen i enlighet
förslaget framfördesmotioner till riksdagen med anledningl av

föråldrat,regleringen sotningsväsendetbl.a. attatt av var
mellanborde bedrivas i konkurrenssotningsverksamheten

skorstensfejarefristående i behörig ordning auktoriserade attsamt
sotning.sotningsfristerna inte hänsyn till olika behovtog av

f emellertidFörsvarsutskottet menade 1986/87:2 22FöU atts
åtgärd ochsotning brandförebyggandeborde betraktas attsom en

för dettasärskiltdet naturligt kommunerna hade ettatt ansvarvar
område.

Räddningstj änstlagen3.2

samhälletsRäddningstjänstlagen innehåller föreskrifter hurom
olycks- ochorganiseras och bedrivas,räddningstjänst skall om
skyldigheterochskadeförebyggande åtgärder rättighetersamt om

för enskilda.
brändervidtas såför åtgärderVarje kommun skall attattsvara

skallkommunbränder förebyggs. varjeoch skador till följd Iav
förnämnderoch eller flerafinnas räddningskårdet en

räddningschef ochbestårräddningstjänsten. Räddningskåren av en
åtgärderräddningsstyrkor. förebyggandeeller flera Som motav en

förkommunala nämndenbrand inom kommunen skall den svara
utförs regelbundet.brandsyn och sotningatt

brandskyddsåtgärderkontroll skäligaBrandsyn är attaven
ellerbyggnaderkontrollvidtagits. Brandsyn skall avavse

regeringenregeringen eller myndighetanläggningar utsersomsom
offentliga lokaler,Regelbunden brandsyn skerhar bestämt. av

flygplatser,följer räddningstjänstförordningen,vilket t.ex.somav
intekontrolleras detoch Vid brandsynsjukhus teatrar. som

harRäddningsverketsamband med sotning.kontrolleras i av
oftaföreskrifter hurmeddelaregeringen bemyndigats att om

tillmellansig intervallerbrandsyn skall ske. Det rör ett sexom
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brandsyneförrättare.år. Brandsynen utförs särskildaav
skall lägst ha avlagt brandförmansexamenBrandsyneförrättare

brandförmän iRäddningsverkets utbildninggenomgåttsamt av
förebyggande åtgärder brand.mot

andra fastaskall eldstäder ochGenom sotning
rökkanaler och imkanaler Iförbränningsanordningar, göras rena.

jämte skorstenar,samband med sotningen skall det rengörssom
kontrolleras fråntak därtill hörande byggnadsdelaroch

utföraskontroll skallbrandskyddssynpunkt. Sådan även av
för eldning uteslutandekanalanslutna eldstäder inrättadeärsom

avgaskanaler.med samtgas av
skall utförasSotningen och brandskyddskontrollen av en

biträder honom.skorstensfejarmästare eller skorstensfejare somen
speciella anläggningar ochkan endast vad gällerKommunen

utförenstaka belägna bostadshus medge någonavlägset att annan
sotningen och kontrollen.

få till anläggningenSkorstensfejare tillträdeäger rätt att som
skorstensfejaren nekas har denneskall kontrolleras.och Omsotas

upplysningarpolis. underlåterfå biträde Denrätt attatt geav som
särskild vikteller handlingar eller uppgifterlämna ärutatt som av
med sotningför kontroll brandskydd i sambandtillsyn,att t.ex. av

stödådömas böter med 58 §skall kunna utföras kan av
räddningstjänstlagen.

nämndensframgår uppdrag beslutaAv ll § l attst att
förbud vid vite elleromfatta förelägganden ellerinte fårvägnar

bekostnad. Enligt iverkställande åtgärd försumliges 2den stav
fullgör uppgifterparagrafen nämnden meddela denfår som

befogenhetnämnden tjänsteman hos kommunen attutan att vara
erforderligaverksamhetennämndens meddela ivägnar

och förbud.förelägganden
innehavareframgår ellerräddningstjänstlagen§Av 41 ägareatt

omfattning skallanläggningar skäligbyggnader eller andra iav
livräddning vidbrand och förutrustning för släckninghålla av

vidta de åtgärderolyckshändelse övrigtbrand och ieller annan
hindra elleroch i övrigtför förebygga brandbehövs attsom

till grund förbrand. Paragrafen liggerskador till följdbegränsa av
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ochvid brandsynskakontroll brandskyddetden utövassomav
sotning.

förnämndereller flerakommunenl ansvarar en
tillsynenomedelbaraNämnden har denräddningstjänsten. av

läns-läneträddningstjänstlagen.efterlevnaden Inom utövarav
Räddnings-tillsynentillsynen centraltstyrelsen utövassamt av

verket.

änstförordningenRäddningstj3.3

framgår107räddningstjänstförordningen l986zlAv att
ofta sotning ochhurföreskrifterRäddningsverket meddelar om

meddelamöjlighethar dockske.kontroll skall Kommunen att
frister.Föreskrifter kortareom

förteckningskall förakommunala nämnden överDen en
vidareHäri skalloch kontrolleras.skallbyggnader sotasm.m. som

vad gjortsskall ske,ofta sotning och kontrollpreciseras hur som
meddelats.och förbudeventuella föreläggandensamt som

distriktförskorstensfejarmästare utgörsEn ett avsomansvarar
del kommunen.hela eller en av

ske iskall kungörelseskallskorstensfejarmästareNär utsesen
Inrikes Tidningar.ochPost-

Räddningsverketutbildningtill denkunnaFör att antagas som
anställd iskalldeninrättat krävs är ettantagasatt som

gymnasieutbildning.genomgåttsotningsföretag hanattsamt

EG-rätt3.4

unionen innebarEuropeiskamedlemsskap i denSveriges nya
delviktigsamhällslivet.svenska Enförutsättningar för deträttsliga

konkurrensreglerEG:skonkurrensrätten. ärdet ärsystemetnyaav
skapasyfteförverkliga Romfördragetsmedel för attattett en

mellanpå konkurrensmarknad byggerintegrerad somgemensam
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självständiga företagsenheter främja ekonomiskadensamt att
utvecklingen.

främstaDen svenska lagstiftningen områdereglerar dettasom
konkurrenslagen 199320. bygger huvudsakDen i EGzsär

konkurrensregler. innebäraKonkurrensen skallgemensamma en
tävlan lika villkor. Konkurrenslagen förbud,innehåller två ett

samarbete mellan företag märkbart påverkarmot som
konkurrensen 6 och missbruk dominerande§ ställningett mot av
19 §.

Medlemsländerna i skall undanröja hinderEU genom
samordnade åtgärder så det blir jämn utveckling, jämvikt iatt en
handelsutbytet och sund konkurrens drivasamten en gemensam
handelspolitik skall leda till gradvis avvecklingsom en av
restriktioner i den internationella handeln. jämte målDessa övriga
skall uppnås den ekonomiska gemenskapen.genom

finns inget direktDet förbud i Romfördraget monopol ävenmot
monopol måste mindre önskvärda. Hinder mellanom anses som

medlemsstaterna för fri rörlighet för tjänster och kapitalpersoner,
skall avskaffas. Likaså skall all diskriminering nationalitetp.g.a.
avskaffas. Romfördragetl regleras etableringsrätt vilketmedom

medborgare skall fritt få etablera sig landsatt ett annatmenas
territorium och kunna etablera kontor, filialer eller dotterbolag,

och verksamhet egenföretagare, bilda och drivautövastarta som
företag de villkor etableringslandets lagstiftningsom
föreskriver för de medborgarna. Någon inskränkning får inteegna
förekomma. Av artikel framgår55 dessa bestämmelser inteatt
omfattar verksamhet hos medlemsstaten förenad medärsom
offentlig makt. Bestämmelser kan dock få vika for ochlagarge
andra författningar grundas hänsyn till allmän ordning,som
säkerhet eller hälsa. framgårDetta artikel i Romfördraget.56av
Alla inskränkningar beträffande tillhandahållande tjänster skallav
avvecklas. Artikel har här56 motsvarande tillämpning.

Förfaranden kan påverka handeln mellan medlemsstatersom
och har till resultat hindra begränsa eller snedvridaattsom
konkurrensen inköps- eller försäljningspriser indirektattgenom
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med denoförenligafastställts.direkt hareller är gemensamma
marknaden.

följande.framgårRomfördragetartikel i90Av
ochoffentliga företagbeträffandeskallMedlemsstaterna

vidtarättigheter inteexklusivasärskildabeviljarföretag desom
ireglernastrideråtgärdbibehålla någonoch inte heller motsom

85-94.synnerhet artikel 6detta fördrag i samt art
allmänttillhandahålla tjänsteranförtrottsFöretag att avsom

monopolfiskalakaraktäreneller harekonomiskt intresse avsom
särskiltfördrag,dettareglerna iunderkastadeskall vara

regler intedessatillämpningeni den månkonkurrensreglerna, av
uppgiftersärskildadehindrarpraktikenrättsligt eller i att som

ipåverkashandeln får inteUtvecklingendem fullgörs.tilldelats av
intresse.gemenskapensstrideromfattning moten som

i dennabestämmelsernasäkerställaskallKommissionen att
lämpligautfärdanödvändigt,detoch,artikel tillämpas ärnär

medlemsstaterna.vaddirektiv eller beslut avser

upphandlingOffentlig3.4.1

övergripandeupphandlingoffentlig1992:1528 ärLagen ettom
upphandlingstatligupphandling. Vid överoffentligförregelverk

skall reglernakrmiljoch landsting 1,8och för kommunmilj kr1,3
Vidtillämpas.i lagenföreskrivsvadmedi enlighet som

skallvärdenaangivnadeundersåvälupphandling över ensom
skallupphandlinghurupphandling ske. Lagenaffärsmässig styr en

tidsperioder,anbudskonkurrens,förtill formermed hänsyngöras
kanKortanbudsgivare sägasval attannonsering och m.m.av

formbundnavärdena änangivnadeupphandlingar äröver mer
mellanhandelnsyfte med lagenupphandlingar. Ettövriga är att

ökadtillmöjlighetbättrebl.a.vilketunderlättasländerna ska ger
konkurrens.

18den92/50/EEGbyggerlagendirektivde ärEtt avsomav
offentligvidförfarandenasamordningjuni 1992 avom

L209/1.1992tjänster EGTupphandling av
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kommunalupphandling gäller vid bl.a.offentligLagen om
tjänster.upphandling av

95/50/EEG samord-Rådets direktiv3.4.2 ang
upphand-förfarandet vid offentligning av

ling tjänsterav

utseendekommunen vidklart kan utläsasEftersom det inte avom
offentligskall tillämpa lagenskorstensfejarmästare om

direktivet gås igenom.upphandling skall det nämnda
grundas avtal.Direktivet tillämpligt tjänsterär som

författning ellertjänster grund lag,Tillhandahållande avav
Medinte direktivet.anställningsavtal regleras däremot av

eller myndighetermyndighet bl.a.upphandlande organ sommenas
kommunen.lyder under offentlig dvs.rätt

skallupphandlande myndigheternavidare deDet attanges
offentliga upphandlings-förfaranden vid bl.a. ingåendetillämpa av
tjänsteleverantörer fårdiskriminering mellankontrakt varvid en

ske.
bl.a. upphandlandeskall direktivet tillämpas påEnligt artikel l

myndighetermyndigheter regionala eller lokalastatliga, somsom
offentligMed lyder underlyder under offentlig rätträtt. somorgan

for tillgodose allmännyttigavarje tillkommit attavses organ som
kommersiell karaktär,och industriell ellerbehov inte ärär av

finansieras ellerjuridisk till delenoch större statenavperson
eller andra lyderregionala eller lokala myndigheter organ somav

elleroffentlig förvaltnings-, styrelse-,under ellerrätt vars
hälften ledamöternatillsynsorgan än avmer

offentligadirektivet inte tillämpasartikel skallEnligt 6
självttilldelaskontrakt avseende tjänster ärett enorgan somsom

enligt artikel bmyndighet lupphandlande ensamrättgenom en
andra författningarutfärdade lagar ellerenligtdet åtnjutersom

fördraget.medöverensstämmersom
upphandlande myndighetmedartikel b framgårEnligt l att

varje organ somavses
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inteallmännyttiga behov ochtillkommit för tillgodose äratt
kommersiell karaktärindustriell ellerav

ochjuridiskär personen
lokalaregionala ellerfinansierastill delenstörre staten,av

elleroffentligrättsligtmyndigheter eller attannat organ
förvaltnings-,eller iförvaltningen granskas sådana varsorganav

hälften ledamöternatillsynsorganstyrelse- eller än utses avavmer
andramyndigheter ellerstatliga, regionala eller lokal organ somav

offentliglyder under rätt.
tillämpbart krävs dessutomskalldirektivetFör attatt vara

minst 000 ECUkontraktet uppgår till 200det offentligavärdet av
uppskattade värdetberäkning detVideller cirka 1,8 milj kr. aven

denmedräknaupphandlande myndighetenkontrakt skall denettav
medtill tjänsteleverantörsammanlagda ersättningenuppskattade

ske iberäkningsmetod får inteföljande: Valetbeaktande avav
kvantitetfår giveninte hellersyfte kringgå direktivet ochatt en
kringgåsyfteupphandling delas ividtjänster krävs attuppsom en

detberäkningenvidare i punkt 5reglerna. Det att avanges
skallunder vilket avtaletden tiduppskattade värdet räknas ut

medmed kontrakttidsbegränsat ellerdet intelöpa eller överärom
med 48.månadsbetalningen multipliceratlöptid;månaders48

Utlåtande från kommissionen3.4.3

tillSvenska i oktober 1996kommunförbundet skrev
i huruvidautlåtandeför erhållakommissionen ettatt ovanom

tillämpligoffentlig upphandlingdirektiv eller lagenangivet varom
upphandlingvidskorstensfejarmästareochmellan kommun av

korthet enligt följande.redovisas isotningstjänsterna. Svaret
avtal dettjänstekategoriSotningstjänster tillhör 14. Ett som

enligtoch skorstensfejarmästaremellan kommunföreliggersom
sotning inomsig utföra allskorstensfejarmästare åtarvilket atten

från kommunenför uppgifternaoch erhålla ersättningkommunen
sådantbindande med ekonomiska villkor. Ettjuridiskt avtalär ett

tjänsteupphandlingskontrakt itorde betraktasavtal ettsom
tillämpligtfulltmening. Direktivet 92/50/EEGdirektivets är
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upphandlingvidsåledesskallavtalen. Kommuner av
skallRomfördragetkonkurrens.upphandla iskorstensfejarmästare

direktivetmilj skallöverstiger 1,8upphandlingenochtillämpas om
tillämpas.

fåttkommissionensotningsverksamhetenuppgifterDe somom
bedömaförgrundtillräckliginte atttilltillgång attutgör

utövandetmedförenadskallsotningsverksamheten avanses
myndighetsutövning.Sotningsverksamhetenoffentlig makt. är

tillprerogativsotningsverksamhetenutövandet ärSjälva ettav
makt.offentlig

sotningsverksamhetendet faktumKommissionen attattanser
vadförändringinnebär någonmyndighetsutövning inteär avser

tillämplighet.direktivets

förslagRäddningstjänstutredningens3.5

utredaresärskildtillkallabeslutade år 1993Regeringen att en
denforformernaförRäddningstjänstutredningen överatt se

utredningentilldirektivenräddningstjänsten. Enligtkommunala
sotningsväsendetavregleringskulle bl.a. prövas varavom en

for öka konkurrensen.möjlig att
i"RäddningstjänstbetänkandeRäddningstjänstutredningens

utmynnade i det1994:67entreprenad" SOUsamverkan och
avskaffas ochskullesotningsmonopoletförslaget ansvaretattatt
skulle läggassotningenför genomförandet överav

imkanaleribrandriskenmenadeUtredarenfastighetsägaren. att
kunde ifrågasättasliten detsåoljeeldade anläggningaroch i attvar

dockUtredaren ansågnödvändig.rensningregelbunden varom en
kunnasida skullesamhälletsfrånregelbunden tillsynatt en

sotningen,forfastbränsleeldning. Ansvaretvad gälldemotiveras
konkurrensutföras företag iskulle kunna attrengöringen, menav

behovMyndigheterslåg fastighetsägaren.härför attansvaret av
beträffandefrämstsäkerhet,samhällets kravkontrollera att

särskildupprätthållasbordeoch miljö,brandsäkerhet genom
hanämnden bordekommunalabrandskyddskontroll. Den ansvaret
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för brandskyddskontroll utfördesatt i erforderlig omfattning. Hur
och vilket kontrollensätt skulle ske skulle den kommunala
nämnden själv bestämma.

frågal förändringar i lag förordade utredarenom att
fastighetsägarens skyldighet hålla eldstäder och andraatt fasta
förbränningsanordningar och från brandskyddssynpunktm.m. rena
i tillfredsställande skickett kunde inrymmas under i41 §
räddningstjänstlagen där det regleras förebyggande åtgärderom
och fastighetsägarens skyldigheter vidta åtgärder förom att att
förebygga brand. hindra och begränsa skador till följd brand.av
Tillsynen skulle förslagsvis regleras motsvarande isätt som
räddningstjänstlagen i övrigt.

Betänkandet har remissbehandlats.
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brand-och kontrollSotning4 som

åtgärderförebyggande

syfte förebygga brand. GenomSotningsverksamhetens är att en
imkanalerrökkanaler ochrengöring eldstäder,regelbunden av

sotbeläggningar.antändning brännbara Derisken förminskas av
soteldar.antänds kallastill följd dessabränder uppstår attavsom

varaktighetsoteldsrengöring innebärregelbundenEn även att en
medförai anläggningarna kanFel och bristerbegränsas. att

brännbart material,överhettningtill följdbränder uppstår av av
utförs vidbrandskyddetkontrollgnistspridning Denetc. somav

bränder uppstår.förhindra sådanasotningen syftar till attatt
används vanligeneldstadsrelaterade bränderBegreppet som en

brandtyper orsakernabeteckning för dessasammanfattande när
och rökkanaler.relateras till eldstäderkan

brandriskerSotbildning och4.1

antändnings-sammansättning ochSotbeläggningarnas storlek,
bränsleslagberoende anläggningstyp,varierar samttemperatur

fasta bränslenförbränningbildas vidbrukarvanor. Det sot avsom
sotbildningfrån denpellets skiljer sigved, flis och somsom

gasformigaolika flytande ochförbränningviduppstår av
tillimkanaler bestårsotbeläggning ibränsleslag. Den avsättssom

samband medifett, uppstårkolväteföreningardelstor somav
luftburna stoftpartiklar.matlagning, och
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4.1.1 astbränsleeldade anläggningarF

För nå förbränningsresultat med liten sotbildning iatt ett gott en
fastbränsleanläggning krävs hög förbränningstemperatur.en
Pannanläggningar med vattenkylda förbränningskammare inteär
lika effektiva fastbränslepannor inkläddamed keramisktsom

Ärförbränningskammare. anläggningen acku-utrustad med s.k.
mulatortank ökar möjligheterna till från sotbildningssynpunkt,en,
bra förbränning.

Sotet bildas vid förbränning fasta innehållerbränslensom av
oförbrända kolväten tjära i varierande mängd. Vid ogynnsam
förbränning bildas blanksot. Blanksotet innehåller mycket tjära
och har antändningstemperatur understigeroftaen som
rökgastemperaturen och det medför ökad risk för soteld.en
Sotbeläggning blanksot hård och avlägsna.svår lär samt attav seg
svåra fall kan speciella sotningmetoder urbränning,såsom s.k.
blästring eller Urbränningroterande mekaniska verktyg användas.
innebär helt enkelt bränner rökkanalenatt man enur genom
kontrollerad soteld.

soteldEn oftast i rökkanalens nedre delstartar att sotetgenom
antänds varefter branden sprids snabbt i längd.rökkanalens hela

högaDe vid soteld förhöjduppstår medförtemperaturer som en
rökkanalens utsida, i orsakasin kanyttemperatur tursom

antändning intilliggande brännbart material. kan ocksåBränderav
orsakas det gnistregn ofta vid rökkanalensuppstårav som
mynning, yttertak. Vid soteld rökkanalen förutsätts storaovan en
påfrestningar kan medföra skador Stålrörs-uppstår.attsom
skorstenar med mineralullsisolering skadas ofta attgenom
isoleringmaterialet blir förstört den höga temperaturp.g.a. som
råder under sotelden. tegelskorstenar kan sprickbildningar i tegletI
medföra otätheter Efter därföruppstår. soteld detäratt en
nödvändigt rökkanalen kontrolleras innan den i bruk igen.att tas
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Oljeeldade4.1.2 anläggningar

Sotbildningen i oljeeldade anläggningar ganskanormaltär sett
ringa. iBrister det tekniska utförandet eftersatt underhåll kanoch
dock medföra kraftig sotbildning. Det bildas vidsot som
förbränningen olja består till delen oförbränt kolstörstaav av som
har förhållandevis hög antändningstemperatur. Antändnings-en

överstiger normalt den rökgasernatemperaturen temperatur som
har de lämnar eldstaden. Vid eldning växelvis med olja ochnär
fasta bränslen kan ha inslag tjära vilket innebärstörresotet attav

får lägre antändningstemperatur. Till följdavsevärtsotet en av en
homogen bränslekvalitet och automatiserad förbrännings-en

påverkas sotbildningen i mindre grad anläggning-process av
innehavarens brukarvanor vid eldning fasta bränslen.medän

4.1.3 Imkanaler

Sotbeläggningar i imkanaler från kök består till delenstörsta av
kolväteforeningar fett och dammpartiklar. Beläggningarnas
storlek och lokalisering i kanalsystemet varierar beroende

Ävenventilationssystemets konstruktion och funktion. luftens
renhetsgrad i de lokaler imkanalerna betjänar, påverkarsom
avsättningarnas sammansättning. i imkanal har relativtSotet en en
låg antändningstemperatur brinneroch med hög intensitet. För att

skall antändas krävs emellertid antändningskälla. Desotet en
imkanalsbränder inträffar orsakas normalt brandsom av en som

Öppenuppstått spisenpå i samband med matlagning. eld från
grillar och gasspisar kan antända sotbeläggningen.

4.2 Kontrollen

Brandskyddskontrollen omfattar det skorstenar ochrengörs,som
därtilltak med hörande byggnadsdelar. Sedan år 1992 omfattas

gaseldade anläggningar brandskyddskontrollen. Genomäven av
kontrollen kan förändringar i anläggningarna, medförsom
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uppståFörändringar kantidigt skede.brandrisk, upptäckas i ett av
följdde kan ocksånormalt slitage avvara enmen

råd angivitallmännaRäddningsverket har iombyggnadsarbeten.
kontrolleras med avseendeanläggningarna skallatt

sotbildning beläggningaroch
utförandetförändringar i det tekniskaskador eller

temperatur
tryckförhållanden
täthet.

§skall enligt 3lbrandskyddskontrollenutförDen även,som
myndighetermeddela ansvarigaräddningstjänstförordningen, om

skada ellerföranledakanandra upptäckta brister annansom
brand.olyckshändelse än

Sotningsobj ekten4.3

medföreliggervilka riskertidigare avsnitt framgårAv som
skall försökavsnittanläggningstyp. dettarespektive l göras att

placerade.peka riskerna ärvar
värmeanläggning. Avsmåhus harflestaDe egenen

bränsle ieldningsoljamilj småhus användssammanlagt 1,8 somca
siganvändersmåhusmedan 000småhus 280470 000 avcaca.

används främstbränslenslag.bränslen olika Fastafasta av
vedåtkomligheten tillochlandsbygden. tillgångenDet är t.ex. som

industriellaochmed; Flerfamiljshusvad eldarpåverkar störreman
ellerofta med fjärrvärme störreanläggningar värms egna

förekommer,småhussektorninomvärmecentraler. Fjärrvärme men
förhållandevis ovanligt.är

lokaleldstäderövrigabraskaminer ochKakelugnar,
användsdemycketbostäder. Huri samtligaförekommer typer av

huvudsakligakaminen deniblandsmåhusenvarierar. I är t.ex.
kakelugnenanvändsflerfamiljshusenivärmekällan, t.ex.men

trivseleldning.endast vid
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lmkanaler från flestakök finns i de bostäder och skillnaderna i
nyttjandegrad och utförande har ingen koppling till olika
bostadstyper eller geografiska lokalisering.

4.4 Frister för sotning och kontroll

Räddningsverket meddelar föreskrifter hur lång tid fårom som
förflyta mellan sotningar, s.k. sotningsfrister. hartvå Kommunen

räddningstjänstförordningenenligt möjlighet meddelaatt
föreskrifter kortare frister de Räddningsverket haränom som
bestämt. Sedan den juli gäller frister1 1997 innebär attnya som

förlängtstidsintervallen mellan sotningarna har för flertalett
sotningsobjekt. kortaste fristen åtta veckor och denDen längstaär

Vissa de kortaste fristerna förlängsår. undersex av sommar-
perioden då eldning inte sker i omfattning under åretssamma som
kallare månader.

Fristerna differentierade utifrån anläggningstyp ochär
bränsleslag. Individuellt behovsprövade frister för enskilda
anläggningar förekommer

Frister för olika sotningsobjekt4.4.1

Fastbränsleeldade anläggningar har de kortaste sotningfristerna.
Konventionella fastbränsleeldade anläggningar skall femsotas
gånger år. speciellt konstruerade förVärmepannor ärper som
fastbränsleeldning, förbränningskammaremed keramiskt inklädd
skall gånger Fastbränslepannor med speciellaår.sotas tre per

för pellets flis skalleldningsapparater och gångersotas trem.m.,
år.per

oljeeldad i småhus, där märkeffektEn värmepanna ett pannans
kW, har sotningsfristen gång år. Märkeffektenhögst 60är en per

för i småhus ligger vanligen i intervallet kW.15-40Värmepannor
eldas lätt eldningsolja och märkeffektVärmepannor medsom vars

kW skall år. Vissa specialpannoröverstiger 60 gångersotas tre per
för sotningsfristen två år.oljeeldning har
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femutförasskall sotningeldningsoljamedSker eldning tyngre
år.gånger per

brandskydds-frånkontrollerasskallanläggningarGaseldade
deinteomfattarKontrollentredje år.gångsynpunkt varten

kontrolleraseftersom dessainstallationernagastekniska genom
försorg.gasdistributörens

ochbraskaminerkakelugnar, öppnaeldstäderLokala tex.som
fritidshushus ellerhelårsbeboddalokaliserade ispisar är mensom

skallvärmekällanhuvudsakligainte den varteldstaden sotasdär är
huvudsakligadeneldstaden däremotden lokala ugörtredje år. Om

år.sotningsfristen gångvärmekällan är peren
medkontrollerasochskallsmåhus ettImkanaler i rengöras

bostadshusför övrigafrist gällerår. Sammaintervall omav sex
ventilationssystemspisfläkt, tillhörmed ellerimkanalen, ettutan

s.k. självdragssystem.krafter,termiskamedventilationen skerdär
Övriga kontrollerasochskallbostäderimkanaler i vartrengöras

kökmotsvarandeochi störreimkanalerår.tredje För restauranger
veckor.fristenär sexton

Inträffade bränder4.5

materialstatistisktbegränsatendastföreliggerDet ett som
dels försäk-finnsstatistikbränder.inträffade Den ärredovisar som

Sverigespublicerasbrandorsaksstatistikringsbolagens avsom
Statistikenstatistik.RäddningsverketsFörsäkringsförbund, dels

anmäldaantaletsigFörsäkringsförbund grundarSverigesfrån
grundas påstatistikRäddningsverketsförsäkringsfall medan

eldstads-Deinsatsrapporter.räddningstjänsternaskommunala
innehållerUnderlagetbränderna redovisasrelaterade gemensamt.

imkanaler.bränder iuppgifter antaletinga om
räddningsinsatserantaletstatistik byggerRäddningsverkets

preliminäraräddningsledarensoch grundasgjortssom
häravframgårtill branden. Detorsakenbedömning attav

eldstäderochbränder rökkanaler utgöreldstadsrelaterade ca
tabell Förbyggnader l.bränder idet totala antalet16% av
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eldstadsrelateradebostäder lägenheter, villor och fritidshus är
insatsenskilda orsaken tillbränder den största aven

räddningstjänsten 25 %.ca
skillnader konstateras ijämförelser länVid mellan olika kan stora

Stockholms län utgjordeeldstadsrelateradeandelen bränder. lnom
i bostäder,eldstadsrelaterade bränderunder år 1996 andelen ca

andel förmotsvarandedet totala antalet bränder, medan5 % av
Västernorrlands län tabell 2.42 %var ca
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Startförcmål Allmän Bostad Industri Annan ProcentTotaltan-
b ggnad byggnad given/

I det fria
angivet 222 652 134 158 412 1578 11.9

Byggnadsutsida 89 198 38 176 38 539 4.1
Rokkanal 8 1335 41 62 55 1501 11.3
Lös inredning 218 523 33 107 27 908 6.8
Eldstad 19 528 33 2967 35 682 5.1
Uppvärmnings-
anordning 39 228 80 87 15 449
Bastuaggregat 14 f 2 23 4 94 0.7
Torktumlare 9 94 3 4 110 0.8-
Torkskåp 19 3 | 23 0.2- -
Diskmaskin 15 71 2 924 0.7-
Kaffebryggare 9 11 4 1 2 27 0.2
Spis 172 847 14 18 32 1083 8.2
Kyl/frys 5 55 2 8 1 81 0.6
Tvättmaskin 121 6 2 3 145 1.1
TV 13 130 1 3 4 151 1.1
Stereo/video 2 17 19 0.1- - -
Strykjärn 5 5 0.0- - - -
Glödlampa 14 43 2 5 1 65 0.5
Lysrör 60 30 8 8 0.9117
lransformator 10 2 30 16 8 66 0.5
Andra
elinstallationer 87 170 92 62 21 432 3.3
Flakt/ventanl. 33 86 108 31 13 271 2.0
Skräpi
container 34 198 22 2268 364 2.7
Maskin 10 9 183 24 14 240 1.8
Personbil 4 25 23 70 129 1.07
Övriga
vägfordon 1 10 11 33 3 58 0.4
Explosivt-
/sprängäntne 8 19 1 2 1 31 0.2
Brandfarlig
vätska 14 31 24 97 0.726 5
Brandfarlig 2 10 l l 6 29 0.2gas -
Tåg 1 1 0.0- - - -
Okänd 134 753 76 356 49 1368 10.3
Annat 609 1690 203 3509444 563 26.5
Totalt antal
bränder 1780 7359 1350 926 13266 100.01851

Tabell
Brander, klassifzceracie efter starlföreznâl, vid brand byggnadi
under Källa: Räddningsverket.1996.
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brändereldstadsrelateradeAndelLän

%5Stockholms län
%län lOoch BohusGöteborgs-
%7länMalmöhus

42 %Västernorrlands län
%38länVärmlands
%37länKronobergs

Tabell
olika länbostäderbrändereldstadsrelaterade inomAndelen i

Räddningsverket.Källa."under 1996.

SverigespublicerasbrandskadestatistikDen avsom
försäkringsfall. DettaanmäldagrundasFörsäkringsförbund

Räddningsverketsbränderantalmaterial visar på änstörreett
bränder lederantalethärtill kanAnledningenstatistik. att somvara

föranledabehöverförsäkringsbolagen intefråntill ersättning en
räddningstjänsten.räddningsinsats av

enskildadestatistik framgårförsäkringsbolagens störstaAv att
åskasamband medöverspänning ibrandorsakerna samtär

har inteöverspänningsskadorna2/3tabell Caelapparater 3. av
föranleder någonintedessa skador,orsakat brand.någon När som

eldstadsrelateradeandelenvisar materialetbrand, räknats bort att
lantbruket 20 %,och inom10 %,bränder i bostäder utgör ca avca

deVid analystabellantalet bränder 4.totaladet en av
kaninträffar i bostädereldstadsrelaterade bränder mansom

fritidshus tabellinträffar i villor och 5.konstatera att merparten
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Brandorsak 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Tändstickor.
Levandeljus 1029 1210 1200 1120 1146 1143 1316
Anlagdbrand 1862 2109 1926 1750 1936 18421765
Explosion 102 142 163 188 1-16 147 202
Soteld 673 695 807 786 901 782 374
Eldstadsanläggning.
Uppvärmning 1916 2244 360 2158 2155 24431994
Elorsaker.
E1apparater 4731 4719 4807 4753 5069 5885 5729
Åskslag.
Överspänning 6724 7722 7506 7176 12534 1-1941 14830
Tobaksrökning 403 374 379 345 276 293 294
Självantändning 161 198 162 186 209 163 95
Svetsning 292 258 198 165 179 146 110
Övrigakända
orsaker 4779 4766 4616 4581 4188 38343856
Okändaorsaker 11414 8801 7805 7874 7513 6869 6576
Totalt 33986 33238 31925 31082 36252 37984 37645

Tabell
Brander. klassificerade efter brandstiftare, under perioden 1989-
1995. Källa: Svenska Brandfärsvarsföreningens tidning Brand och
Räddning nr 6- 1997.
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AllaLantbrukIndustriFastighetBostad
2768126423592139520052bränderantalTotalt

Antal bränder.
269350814254lokaluppvärmning 1989

9,719,24,03.99.9Andel i%

Brandstiftare.
lokaluppvärmning

76610258Varmluñspanna
30127168250oljaRökkanal-
2911103 14164Rökkanal ved- i 5825225Bakbrand
3015825Torkanläggning
28016210Ugn

384477325 5Eldstad
rökBraskamin.inkl

1898103varmluñskanal 168och
106183184Aska
6641509 15490Soteld
62213 533skorstenGnistafrån

32056Övrigt 21233 10
18425ll4vilket 144Okänt

26935081421989 54Totalt

Tabell
olikabrändereldstadsrelaterade inomantaletStatistik över

Antalet1989-1996.periodenbyggnadstyper under avser
Sverigesstatistik frånBearbetadKälla:årsmedelvärde.

Försäkringsförbund.
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BostadVilla FritidshusLägenhet
totalt

200521081bränder 10864antal 8105Totalt
bränder.Antal

19891530 156lokaluppvärmning 306
9.914.43.8 14.1Andel i %

Brandstiftare.
Iokaluppvärmning

5825 132Varmluñspanna
2501233 205oljaRökkanal-
1641912 133Rökkanal ved-
2521 13Bakbrand
502 3Torkanläggning

1033 4Ugn
3254224439Eldstad

Braskamin.inkl rök
1682487varmluttskanal 57och
8489 67Aska

4901843834Soteld
333255från skorstenGnista

233Övrigt 196 1423
144117954Okäntvilket

1989156306 1530Totalt

Tabell
likabrändereldstadsrelateradeantalet inomStatistik typeröver

Antaletperioden 1989-1996.bostäder under avserav
årsmedelvärde.

Försakringsförbzlndstatistik från SverigesKälla." Bearbetad

materialetstatistiskavisar detSammanfattningsvis att
bostäder.inträffar ieldstadsrelaterade brändernademerparten av

villorna denbostäderkategorinInom är utsattamest gruppen.
för lainen. Länolikaeldstadsrelaterade bränderAndelen är stor
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inslagmed landsbygd uppvisar andelstörrestort av en
eldstadsrelaterade bränder.

Undersökningar4.6

finns fåDet undersökningar behandlar sotningenssom
brandförebyggande effekt. det följandeI några depresenteras av
undersökningar utförts under de åren.senastesom

4.6.1 undersökningMattsons

fil.dr.Bengt Mattson i nationalekonomi och universitetslektorär
vid Högskolan i Karlstad. harHan uppdrag Räddningsverketav
undersökt hur ofta bör värmeanläggningar i småhus.sotaman
Arbetet i ofta skall"Hur småhusenär sotas"presenterat rapporten

vilken följande hämtat.ärur
finns fleraDet anledningar till sotning sker, nämligenatt att

driftsekonomin blir bättre, den och inre miljön påverkas,att yttre
risken för och varaktigheten soteld påverkas detatt samt attav en

vid brandskyddskontrollen sker inspektion eldstad ochäven en av
skorsten Miljöeffekterna har inte spelat någon roll förm.m. nu
gällande regler för sotning. Sotningsfrister ingen hänsyn till detar
kostnader småhusägarna åsamkats vid kortare frister. Omsom en
halvering antalet sotningar i oljepannor genomfördes skulle detav

hainte frånnågon betydelse brandskyddssynpunkt. Beträffande
vedeldade anläggningar sambandet påtagligarevar men en
utglesning till eller kanske till två sotningar år skulletre per

medföra ökattroligen inte antal bränder. skäl förSom haett att en
tvingande lagstiftning rörande sotning småhus attav angavs
småhusägarna inte själva borde bestämma de skulle sinsotaom
värmeanläggning eftersom fördelarna, vid uteblivenmerparten av
sotning, inte tillföll fastighetsägaren själv. kortare sotningsfristEn
innebar ökade positiva effekter på miljön, såsom minskadeexterna
koldioxidutsläpp, således andra den flitigt sotandeänsom gynnar
husägaren. sotningen inteOm reglerad skulle det kunna tänkasvar
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hanansågskäl, inteprivatekonomiskafastighetsägaren, attatt av
lidande.miljön blevbl.a.ofta, varpåbehövde såsota

undersökningarPetersons4.6.2

uppvärmnings-föravdelningenvidprofessorFolke Peterson är
energiteknik vidförinstitutionenventilationsteknik, inomoch

uppdraghar.Stockholm. HanHögskolan iTekniskaKungliga
vid ved-"SotbildningiRäddningsverket, bl.a. rapporternaav

för"Brandskyddochsotning""Behovsprövadeldning",
effekt.brandförebyggandebeskrivit sotningensimkanaler"

följandevedeldning" har"Sotbildning vidFrån rapporten
hämtats:

lågantändningstemperaurbrännbart. ärDessVedsotet är om
förbränning ividbildasmed tjära. Sotuppblandatärsotet

kvalitet,synnerhet. VedensiVedeldningvidallmänhet men
harflammansförbränningsluft ochtillförsel temperatur somav

Även kunskapereldarensförbränningsresultatet.förbetydelsestor
ochiinverkar.anläggningen Det avsättssot pannansomom

kolväten.oförbrändaochaskablandninghar olikaskorstenen av
partaklar. Sotav-olikainnehållakanSotet även cancerogena

försämradinnebäreldstaden värme-isättningar en
egenskaper.värmeisolerandeupptagningsförmåga sotetsp.g.a.

eldstaden.eferförhöjd rökgastemperatursinmedför iDetta tur en
rökkanalen. Detsotavsättningar i ärantändningökar förRisken av

förrökkanaleneldstaden och rengörs attviktigt noggrant enatt
falli desoteldar ökarAntaletundvikas.skall kunnasoteld

missköts.sotningen
bl.a.Peterson"Behovsprövad sotning" konstaterarl rapporten

följande.
soteldar ochantalmellan ökatsambandfinnsDet ettett en

områden däri desoteldarsotningsfrist. Antaletförlängd störstär
antalet soteldartotaladetfrekvent. Avfastbränsleeldning är mest

Soteldensanläggningar.oljeeldadetillhänföras5 %år kan caper
innebärvilLetsotmängd,medproportionellvaraktighet är avsatt en
sotningenbrandsamband medför skador iriskökad omen
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minskasbränder kanantaletslutsatseftersätts. En är attannan
samband medibrandskyddskontrollFörbättradavsevärt engenom
brandskydds-till 50%uppskattasMinskningensotningen. om

förbättras. Avkvalitetochinnehållomfattning,kontrollens
dokumenteras.kontrollenbetydelse är att

Petersonimkanaler"for"Brandskyddl rapporten anger
Oftastimkanaler.bränder iantalinträffar detVarje årföljande. ett

ringa.blir Detoch skadornabranden självboendedesläcker
därimkanalsbrändertill 100årligen sker 50detuppskattas att

för harAntändningstemperaturenryckerbrandkåren sotet storut.
brandspridning.ochbrandriskfor bedömningenbetydelse av

antändningstemperatur.lågi imkanaler harSotbeläggningar en
fett olika slag. Förinnehållersammanhänger medDetta sotetatt av

lågförhållandevishardetkrävs dock,skall eld ävenatt sotet ta om
ellerflammorfråndelsantändningstemperatur, värmeatt

skall skedels dettavärmeöverforing skall ske,motsvarande att
brand isamband medske ikanviss tid.under Detta enen

undersökningargenomförsfritös liknande.eller Detstekpanna, av
sigkan spridaflammorvisade sig därvidi kokkärl.bränder Det att

medkärlen ochstorlekar pånormalatill köksfläkten vidupp
Även årimkanalsbränderantaletrelativt små fettmängder. perom

leder till någraflesta fall intebränderna i delitet och ävenär om
ibrand, främstförskador riskföreligger det störrestörre enen

rensning skerflerfamiljshus, skall förringas. Attinte ärensom
harvilketinomhusklimatet,ventilationssynpunkt bra forfrån även
alltsåledesbrandskyddet. Slutsatseneffekter forpositiva är att

förregelbundet inte minstimkanaler börpekar ettatt rensas
venti-frånrensninguppehållande ventilationsfunktionen. Enav

irensningtäcka behovetkunnalationssynpunkt torde även av
i bostäder. Motimkanalerbrandforebyggande syfte, vad avser

kök detimkanaler ibrandrisken for ärbakgrund störreav
rensningsintervall kortareregelbundenmed är änbehövligt somen

funktionssynpunkt.frånbehövsden som
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4.6.3 Sveriges Fastighetsägareförbunds under-

sökning

Sveriges Fastighetsägarförbund har gjort undersökningen om
sambandet mellan sotningsfrister och brandrisk. Undersökningens
hypoteser det desto färre soteldar.att oftaresotasvar mer att
imkanalerna desto färre bränder/incidenter. Det valdesrensas
därför sotningsdistrikt följdeut gällande bestämmelser hursom om
ofta det skulle och de inte följde dessasotas bestämmelsersom
varefter jämförelse gjordes.en

Undersökningens slutsats det inte fanns något sambandattvar,
mellan utebliven sotning och soteld. Vad kunde içonstaterassom
undersökningen egentligen soteldar hängde medattvar simman
fastbränsleeldning i småhus. Det behövdes för förebyggaattsom
soteldar i fastbränsleeldade anläggningar utbildiing denvar av

skulle skötasom pannan.
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Sotningsväsendet5

Allmänt5.1

sotningsdistrikt.i 330indelatSverige1997/98årsskiftetVid var
ochskorstensfejarmästareverksamma284sammanlagtfannsDet

skorstensfejare.verksamma1500knappt
bedriverskersotningforhar attansvaretKommunen som

fallfåtalregi. lprivatellerkommunal ettisotningsverksamheten
drivssotningsdistrikten330debolag. Avkommunalaförekommer

skorstens-anställdakommunaltmedregi, dvs.kommunali18
medavtalslutitkommunenharfallenövrigadelfejarmästare.
regi.privativerksamhetendriverskorstensfejarmästarna som

nämligen A,kategorierolikaindelas ihuvudsakiAvtalen kan tre
skorstens-till dessslutnaavtalen attoch ärBavtal.och C AB

fallvissaiellerfyller 65pensionsålder dvs.uppnårfejarmästaren
tio år.tillfyramellantiderkortareforslutnaC-avtalenår.67 är

ochavtaleller Bgällande A276fanns1997/98årsskiftetVid
förpensionsavgångarframgårtabellnedanståendeavtal.C Av36

skorstensfejarmästarna.



54 Sotningsväsendet SOU 1998:45

År Antal Antal
1997 2015 k
1998 2016
1999 2017
2000 2018
2001 2019
2002 2020
2003 2021
2004 2022
2005 2023
2006 2024
2007 2025
2008 2026
2009 2027
2010 2028
2011 2029
2012 2030
2013 2031
2014

Tabell
Skorstensfejarmästares pensionsavgångar perioden 1997till 2031
Källa: Sammanställning fån Sveriges Skorslensfejarcmästares
Riksförbund fån årsskiftet 1997/98

Av tabellen kan utläsas fram år 2000att kommer 22t.0.m.
skorstensfejarmästare sluta pensionsavgångatt därmedp.g.a. oc;
kommer lika många avtal upphöra gälla. Samtligaatt av nu
Föreliggande avtal kommer ha upphört gälla åratt 203att

Avtalen har utarbetats Svenska Kommunförbuidet ochav
Sveriges Skorstensfej Riksförbundaremästares vilka rekom-
menderat sina medlemmar tillämpa dessa.att Avtalei skall i
följande avsnitt gås igenom i dess helhet. Det bör dock pøängteras

det redovisasatt standardavtalenär från vilka det kansom finnas
lokala avvikelser.
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mellan5.2 Avtalen kommun och

skorstensfej armästare

Avtalsparter kommunen den kommunala nämnden ochär genom
skorstensfejarmästaren. Avtalet gäller för visst distrikt.ett
Skorstensfejarmästaren förbinder sig själv eller anställdatt genom
personal utföra all föreskriven sotning inom distriktet ävensamt att

följai övrigt gällande föreskrifter i räddningstjänstlag och
räddningstjänstförordning andraoch myndighet utfärdadeav
bestämmelser tillämpning skorstensfejarmästarensägersom
verksamhet.

kommunalaDen nämnden kontrollera sotningenäger rätt att
såväl tekniskt administrativt.som

Skorstensfejarmästaren ansvarig för fullgörandetär sot-av
ningen den kommunala nämnden. skorstens-Omgentemot
fejarmästaren drabbas förhinder skall han ofördröjligen anmälaav
det till den kommunala nämnden.

avtalen finnsl bestämmelser fakturering, uppbörd ochom
indrivning.

Vidare följer avtalen skorstensfejarmästaren skall aviseraattav
sotningsförrättningen med angivande så tidpunktav en noggrann

möjligt, ha telefontid, angivna blanketter föraatt attsom
förteckning vilka fastigheter skall ochöver sotassom
brandskyddskontrolleras, teckna försäkring för egendomsskadaatt
och skada å tredje vållas skorstensfejarrnästaren ellerman som av
hans personal till den kommunala nämndenattsamt avge
årsberättelse verksamheten i distriktet. ochl A- avtalenöver B-
regleras skorstensfejarmästaren föräven eventuellt utarbetandeatt

sotningstaxor skall tillhandahålla kostnads- ochav nya
intäktsredovisning. Skorstensfejarmästaren har förbundit sigäven

planera arbetet till så låga kostnader möjligt.att som
Skorstensfejarmästaren förbinder sig hålla personal ochatt

erforderlig teknisk utrustning för fullgörandet avtalet så detattav
föreskrivna arbetet utförs personalen har den kompetensattsamt
och utbildning krävs.som
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framgårDet skorstensfejarmästaren skall ha ersättningatt av
förkommunen de ålagda arbetsuppgifterna enligt iochtaxaen

övrigt enligt kunden.taxaen annan av
reglerar ändringarDen l0 § avtalstiden.under framgår detDär

skorstensfejarmästaren skyldig godta unidgningäratt att en av
distriktet och utökning arbetsuppgifterna länge de kansåen av

förenliga med sotningsverksamheten. Vid såcan ändringanses en
beror kommunalt beslut inträder skyld gheten förettsom av

skorstensfejarmästaren månader efter det han delgivitsattsex
beslutet. Han vidare "skyldig underkasta sig sådanaär att
ändringar i åliggandena enligt avtalet följer lagstiftningsom av
eller statlig myndighet utfärdade bestämmelser." kanParternaav
begära jämkning avtalet förändringen föranleder det. Omav om
frågan inte kan lösas lokalt skall den hänskjutas till centrala
förhandlingar. skall godta de centralaParterna parternas
rekommendationer.

regleras kommunensl l l § häva avtalet iakttaganderätt att utan
uppsägningstid skorstensfejarmästaren i väsentligtav om

hänseende inte utfört sina åligganden skettoch rättelse inte efter
skriftlig erinran skorstensfejarmästaren konkursförsäts isamt om
och därmed inte kan förväntas fullfölja sina åliggancen. Vid en
uppsägning Skorstensfejaremästarnaskan Riksförbund kräva

fallöverläggning och vid sådant skall uppsägningen avvaktas.
12 § regleras skorstensfejarmästarens häva avtaletI rätt att utan

iakttagande uppsägningstid, kommunen varit försumlig iav om
väsentlig mån och underlåtit i tid fullgöra sina åliggandenrättatt
och rättelse inte skett dröjsmål efter skriftlig erinran.utan

Enligt 13 § upphör och B-avtalen gälla det kvartalA- att som
skorstensfejarmästaren uppnår 65 års- och i vissa fall års ålder.67
Motsvarande innehåll kan hittas i C-avtalets 14 § säger attsom
avtalet gäller åtta och förlängs automatiskt med ytterligareårt.ex.
perioder det inte inom föreår årsägst.ex. tre senast ettav om upp
aktuell avtalsperiods utgång.

Vidare kommunen saklig hänförlig tillgrundsägs att utanom
huruvida skorstensfejarmästaren fullgör sinrätteligen syssla inte
förlänger medavtalet kommunen skyldig skäligt beloppär att
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fordon, teknisk utrustning, lokaler ochinlösa annat som
anskaffat för inteskorstensfejarmästaren verksamheten. Om man

värderingen skall opartiskkan komma detöverens utsesom en
Skorstensfejarmästaren enligt C-avtaletvärderingsman. har även

månaders uppsägningstid.avtalet medsägarätt att sexupp
skorstensfejarmästaren upphör med verksamheten hanNär är

överlämna till kommunen de handlingar haft medskyldig att som
förteckningen byggnaderverksamheten göra överatt t.ex.som

inom sotningsdistriktet där sotning skall ske, övrigam.m.
för brandförsvarsuppgifternas fullgörandehandlingar som

brandsyneprotokoll och besiktningsbevis.
Enligt i B-avtalen skorstensfejarmästaren15 § ochA äger att

avtalet med månaders uppsägningstid.säga upp sex
A-avtalets stadgas giltighetstid.§ Det1 15 attom anges om

ändrar distrikts-kommunen lagakraftvunnet beslutgenom
indelningen eller driftsformen så kan kommunen avtaletsäga upp
med uppsägningstid. skyldig12 månaders Kommunen är att
inplacera i organisationenskorstensfejarmästaren den nya om
möjligt skorstensfejarmästare eller arbetsledare. Om det intesom

möjligt skall arbete inom kommunen erbjudas.är ett annat
i sådant fall skyldig till skäligt belopp inlösaKommunen är att ett

fordon, teknisk utrustning, lokaler och annat som
skorstensfejarmästaren har anskaffat för verksamheten. Om ett
belopp inte kan bestämmas skall opartisk värderingsmanen ange

belopp. stadgas vidareDetett
lönen befattningen"Om i den understiger medelvärdetnya av

bruttoinkomsten sotningsrörelsen och därmed naturligenav
samhörande verksamhet beräknad de femresultaten senasteav

föreåren uppsägningen uppsägningsåret inräknas ej skall
enligt Beloppen indexregleraskompensation utgå nedan. med

konsumentprisindex före medelvärdesberäkningen.
Medelbruttoinkomst överstigande kr indexreglerad100 000 per

juli medräknas ej.1972
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Ersättning i skillnaden mellan den framräknadeprocent av
medelbruttoinkomsten och lönen i den befattningennya
anställningsår %
1 90
2 80
3 60
4 40
5 20
Skorstensfejarmästaren därest icke överenskommes,äger, annat

avtalet med månadersrätt uppsägningstid."uppsägaatt sex
Avtalen gäller efter det den kommunala nämndens beslutatt

har vunnit laga kraft.
I de sista paragraferna i avtalen regleras vad skall skeom som

tvist uppstår. Eventuella tvister anledningnär detta avtal"en av
skall lösas "enligt lagen skiljemän". Skiljemännen skallom vara
fem, två Svenska kommunförbundet väljer och tvåsom som
Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund väljer densamt
femte de valda väljer.som

Sammanfattningsvis kan kommunen endast harsägas rättatt att
avtalen skorstensfejarmästaren intesäga har skött sinaupp om

åligganden i väsentlig mån eller han har försatts i konkurs.om
Detta kan då ske iakttagande uppsägningstid.utan av
Skorstensfejannästaren å sin sida kan, också uppsägningstid,utan

avtalet kommunen inte fullgör sina åligganden.säga Vilkaupp om
det framgår direkt. krävsDet dock försummelsenär skallatt

väsentlig. I A-avtalets regleras15 § frågan Kommunenvara om
lagakraftvunnet beslut ändrar distriktsindelning ochgenom

driftsform så kan kommunen avtalen med månaderssäga upp
uppsägningstid. reglerasDet vidare inlösen och hur den skallom
ske. Motsvarande paragraf i C-avtalet tvist10 En skall medär
anledning avtalen slitas skiljemän.av av
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5.3 Kostnader för sotning och kontroll

tillämpasDe för sotning och kontroll grundastaxor som
överenskommelser mellan Svenska Kommunförbundet och
Skorstensfejaremästarnas Riksförbund. Kommunfullmäktige får
sedan föreskriva den avgiften skall erläggas. De taxorom som som
gäller i dag från den junil 1997. Svenska Kommunförbundetär
rekommenderar kommunerna fast avgift förEnatt anta taxorna.
det föreskrivna arbetet bestämt till kr timme. kan256 Taxanär per
indelas i huvudsakligatvå delar, dels avgifter för objekt småhus,i
dels avgifter för övriga objekt.

Vid sotning småhus debiteras grundavgift ochav en en
objektsavgift. Grundavgiften ersättning för inställelse förutgör
arbetets genomförande. Grundavgiftens storlek, lika inomärsom
sotningsdistriktet, beräknas med utgångspunkt från den årliga
totala kostnaden för inom sotningsdistriktet. dettaAvtransporter
följer grundavgiften högst inom sotningsdistrikt med lågäratt
bebyggelsetäthet.

Objektsavgiften avgift beroende vilketutgör ären som av
objekt braskamin, köksspis ellerrengörs värmepanna,t.ex.som
imkanal. Tilläggsavgift kan dessutom uttagas t.ex. om
demontering och montering kryddhylla måste ske eller lösav om

måste hämtas den inte förvaras omedelbartväggstege intillom
uppstigningsstället. Vid sotning inom andra byggnader småhusän

vanligen ersättning och timme.uttas per man
Utöver ersättning via sotningstaxan erhåller sotningsdistriktet

årligt arvode kommunen, s.k. kommunaltett utgessom av
Årsarvodetårsarvode. ersättning till sotningsdistriktet förutgör

bl.a. administrativa arbetsuppgifter i samband med kontrollen av
brandskyddet. beräknasDet på antalet invånare inom sotnings-
distriktet. För samhälle med invånare5000 inomett
sotningsdistriktet erläggs belopp kr eller förl l 420 70 OOOett om
invånare inom sotningsdistriktet belopp kr.55 000ett om ca

Vissa kommuner inte detta belopp läggsutger utan en summa
istället sotningstaxan med motsvarande belopp3,5 %, ett som
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sådan fallvid istället betalas objektsinnehavaren ellerav
fastighetsägaren.

Skorstensfejarnas5.4 utbildning

inrättaRäddningsverket skall utbildningslinjer för skmensfejare
Räddningsverket beslutar antagning tillävenm.m. om

utbildningarna utfärdar bevis utbildning.genomgångenöversamt
Utbildningen bedrivs i Rosersberg. nuvarande LtbildningenDen
startade delen skorstensfejarlinjen,1986. utbildningen,Första av

dåblev obligatorisk. de riksavtal och däi gällandeI det
kollektivavtal rörande yrkesutbildning, Sverigesslutits melansom
Skorstensfejaremästarnas riksförbund kommunal-och Svenska
arbetarförbundet, skyldighetregleras ömsesidig attom en
skorstensfejama skall genomföra den obligatoriska skorstens-
fejarlinjen. till förutombli utbildningen krävsFör att antagen att
individen har genomgått nationellt i gymnasieskolan ellerprogram

individuellt i gymnasieskolan, innefattarett program som
yrkesutbildning anställd hostill skorstensfejare, individen äratt en

under deskorstensfejarmästare. Utbildningen skall genomgås
första yrkesarbetande åren med fem veckor varje år.tre
Utbildningen fackkemi-innehåller författningskunskapämnena

före-fysik, husbyggnadsteknik, ventilationstcknik,värmeteknik,
byggande arbetsmiljö, yrkestjänst och instrumentlärabrand, samt

praktiskaadministration. Teorilektioner varvade meddelvisär
övningar.

detobligatoriska skorstensfejarlinjen fnns tvådenUtöver
ingenjörslinje.frivilliga utbildningar, teknikerlinje ochen en

Teknikerlinjen innefattar tio veckors studier. örKravet antasatt
utbildning skorstensfejarlinjen ochtill individen har avlagtär att

studier.arbetat minst därefter och innefattar tio veckorsårett
Teknikerlinjen aibetsledandefördjupade kunskaperinnebär mot en

iDe denna erhåller ofta arbeteroll. genomgåttsom
förrnansfunktioner. destuderasDe ämnen är utöxer ovansom

rädcningstjänst,under skorstensfejarlinjen angivna även
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tillkunnaarbetsledning. För antasarbetsmiljö och att
teknikerlinjen ochgenomgåttindividenkrävsingenjörslinjen att

lngenjörslinjen,år.minstytterligarearbetatdärefter ett som
erforderligatillsyftarstudier,veckorsfemton attomfattar ge

inomallautförakunnaskall ettindividenförkunskaper att
arbetsuppgifter. Enförekommandevanligensotningsdistrikt

distriktsöka.kanskorstensfejaringenjör egetett som
skorstensfejarmästare.

erhåller hanskorstensfejarlinjen ettgenomgåttindividenNär
Eftersomgodkänd.ickeellergodkändantingenbetyg,

det inträffaskorstensfejare kananställd hosskorstensfejaren är en
kvar hosarbetargodkänderhåller betygetintehanhan trots attatt

skorstensfejarmästaren.

Jämställdhet5.5

till såvälöverhuvudtagetsökerkvinnorfåFörhållandevis
inriktning. Dettatekniskmedhögskoleutbildningargymnasie- som

Rosersbergskola iRäddningsverketstillansökningargäller även
ochteknikerskorstensfejare,förutbildningslinjerdessoch

yrkesverksammakvinnorfåtillleder äringenjörer. Detta att som
skorstensfejare, sotningsbranschen.ingenjörer itekniker eller

ökningvissmansdominerat. EnkraftigtSotningsväsendet är av
sotningsuppgifter har skettdirektamedarbetarantalet kvinnor som

kvinna medfannsdecember 1997ltio åren.de senaste en
teknikerexamenmedmotsvarande, samtelleringenjörsexamen en

skorstensfejare.tiotal kvinnligaett
uppgifterredovisatharHögskoleverketSkolverketSåväl som

iteknikområdetinomflickor/kvinnorutbildningar avom
examina iavlagdarespektiveavgångsklassergymnasieskolans

uppgifter kanredovisadehögskoleutbildning. Avgrundläggande
genomgårflickor/kvinnorfådetkonstateras ärdet att som

teknikområdet.inomutbildningar
Högskoleverkettilluppdragfemårigt1993Regeringen ettgav

för studierintresseungdomarsökaSkolverketmedtillsammansatt
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allsidigförgrundtankarnai bl.a. teknik. En är attatt enav
arbetsområdena.kvinnor inom de tekniskautveckling behövs fler

förändrade attityderdet krävsRäddningsverket har konstaterat att
heltidsbrandmän.bli deltids- ellerkvinnor skall kunna t.ex.att
räddningstjänstenunderstryker viktenRäddningsverket attav

skall ställaslättare kravbrandmän. andraockså har kvinnliga Inga
ochRekryteringenmanliga.kvinnliga brandmänpå än

rekrytering ochförutsätterför skorstensfejareutbildning som
respektiveräddningstjänstanställning iutbildning till brandman

utbildningarna harBådaskorstensfejarmästare.anställning hos
huvudman.Räddningsverket som
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i andraoch kontrollAnsvar6

verksamheter

förkan intresse studera andra verksamheterDet att att sevara av
samhällets uppbyggt.hur den enskildes resepktive äransvar

Renhållning,Utredningen har valt titta Följande områden.att
hisskontroll.ventilationskontroll ochbilprovning, byggsektorn,
företagVidare redogörs för certifiering eller sompersonerav

itillämpas dag inom andra verksamheter.

Renhållning6.1

särskild lag,Hantering hushållsavfall regleras i enav
kommunenrenhållningslagen Enligt lagen har1979:596.

För utsträckninghushållsavfall bortforslas i denansvaret att som
behövs för miljövårdskrav liksomtillgodose hälsoskydds- ochatt

intressen.enskilda kommunen skall planlägga och beslutaNär om
hur skyldighet fullgöras den tillskall skall hänsynta om en
fastighetsinnehavare hand avfallet frånsjälv kan ettta om
hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt godtagbart såOmsätt. är
fallet skall han möjlighet härtill. dock skyldigKommunen ärges

till Renhållnings-hushållsavfall slutligt omhändertas.att attse
ffkommittén har i betänkande till lagen 1978:24 30SOU s

avfalluttryckt fastighetsägare kunde hand sitttaatt om en om
borde det inte finnas anledning tvingagodtagbart sättett att
leverera avfallet till kommunen. detfastighetsägaren Att göraatt

lagstifta det allmänna ansågskulle rättsmedvetandetatt motvara
renhållningskommittén.

propositionen 1978/792205 uttalades kommunernal prop att
lämpade bedöma det lokala behovet renhållning.bäst attvar av
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Retthållttingslagen skulle karaktär ramlagsiiftning medges av
allmänt hållna bestämmelser kommunen frihetstor attsom gav
med beaktande allmänna och enskilda intressen utformaav
renhållningen detpå den faim lämpligtsätt med hänsyn tillsom
lokala förhållande.

6.2 Bilprovning

Tidigare handhade AB Svensk Bilproviing bl.a.
registreringsbesiktning. typbesiktning och kontrollbesiktning av
fordon. Detta ändrades 1995 varvid konkurrens infördes det sätt

fristående ackrediterade besiktningsföretag i konkurrens skulleatt
utföra ovanstående uppgifter. Fordonsägarens utvidgadesansvar
till omfatta krav giltigt intygäven periodiskatt on
kontrollbesiktning. Vägverket beslutar bl.a ochtyp-om
registreringsbesiktning. Bilägarens för fordonetsansvar

Ägarenbeskaffenhet ändrades således. skall för brdonet skallatt
få användas ha giltigt intyg rörande fordonets skick frånett ett
ackrediterat besiktningsföretag. Besiktningsföretagen skall i direkt
anslutning till provning lämna uppgifter till Vägverket om
besiktigade fordon och deras brister. föVägverket registerett

bl.a. resultatet från besiktningar.över

6.3 Byggsektom

Plan och bygglagen l987:l0 innehåller bestämmelser om
planläggning mark och byggande.vatten samtav om
Planläggningen kommunal angelägenhet. kommunenl skallär en
finnas Översiktsplaner och detaljplaner. reglerasDet även om
bygglov. rivningslov olika krav byggnadersamtm.m. om som
skall uppfylla efter eller ombyggnad. Om installation ellerny- en
ändring eldstäder eller rökkanaler skall ske skall byggherrenav
minst veckor före arbetets utförande anmälan tillgöratre en
byggnadsnämnden.
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Byggherren skall till byggnande eller rivning sker iattse
enlighet med gällande bestämmelser och till kontroller ochattse
provning utförs i skälig omfattning. vissa byggnationer ochFör
rivningar skall kvalitetsansvarig kvalitetsansvarigeDenutses.en

i de flesta fall ha riksbehörighet,kan dvs. godkännandeett ettav
certifieringsorgan.

Ventilationskontroll6.4

lagen tekniska1 1994:847 egenskapskrav byggnadsverkom
de tekniska egenskapskrav ställs byggnadsverkm.m. anges som

dvs. byggnader och andra anläggningar och byggprodukter.
Byggnadsverk uppförs eller ändras skall uppfylla vissasom
väsentliga egenskapskrav med hänsyn bl.a. till hälsa och miljö.
Häri inbegripes bl.a. funktionen hos ventilationssystem. Enett
sådan funktionskontroll skall utföras funktionskontrollantav en

byggnadens Funktionskontrollanten harägare.utsessom av
erhållit godkännande, riksbehörighet, certifierings-ett etten av

eller har godkännande kommunal nämnd.ettorgan av en
förordningenEnligt 1991:1273 obligatorisk funktions-om

kontroll ventilationssystem skall funktionskontroll skeav en av
ventilationssystem för säkerställa tillfredsställandeatt ett
inomhusklimat i byggnader såsom skolor, daghem ochex.
flerfamiljshus. för brister i ventilationen bedömsDetta denatt vara
viktigaste faktorn för uppkomsten s.k. sjuka hus, dvs. hus medav

bristersådana har samband med byggnadens utförande, drift,som
brukande och/eller underhåll, vilket kan leda till besvär och
hälsorisker eksem, klåda, trötthet, huvudvärk ochastma,som ex.
illamående hos människor vistas i byggnaden.som

Byggnadens skall till funktionskontrollen utförs.ägare attse
Boverket kan föreskrifter bestämma vissaatt typergenom av
ventilationssystem och i vissa byggnader skallsystem vara
undantagna från bestämmelserna enligt lagen. Funktionskontrollen
skall utföras har behörighet härför. Behörighetenen somav person

tillbegränsad tid kan begränsas till endastävenär attmen avse en
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viss byggnader eller ventilationssystem. skall skeDettyp av en
kontroll innan för förstaventilationssystem i bruk gångentasett
Därefter skall återkommande besiktningar ske.

Vid varje besiktning skall protokoll föras. skallDetett
överlämnas till till den kommunaladels byggnadens delsägare,

Litfärdar därefter vilketnämnden. Nämnden intyg, utvisarett att
ventilationskontrollen godkänd, skall skickas tillår som
byggnadens skall detta väl synlig plats iägare sättasom upp en
byggnaden.

Hisskontroll6.5

förordningen hissar och vissa andra motordrivna1993: l 598l om
hissar skall utförda ochanordningar regleras bl atta om vara

de upprätthållerinstallerade, skötas och underhållas så att ett
förtillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa. Ansvaret att

efterlevs åligger anordningenslagen ägare.
installa-meddelar föreskrifter verkställighet,Boverket närom

skall ske, angående besiktning eller teknisk kontrolltioner annan
hissarBoverket får meddela föreskrifter märkning ochm.m. om :v

föreskrifterVidare får Boverket meddela dehisskomponenter. om
kompetenskrav den utför besiktningen skall ha. Den somsom som

föreskrift Boverket åläggasanordning kan frånäger en genom en
ellerlåta undersöka anordningen besiktningatt genom en annan
skallbesiktning kontrolteknisk kontroll. första ellerEn göras

genomförasanordningen bruk. Därefter skall detinnan itas en
nånaderåterkommande besiktning eller kontroll mellan uppsex

föreskriften anorcningen skalltill finns denår. Här även attsex
innan den i bruk efter det den harundersökas ärdrats.atttas

bevis skall utfärdas efter kontroll där det skall framgåEtt om
uppfyllt.kravet säkerhet och hälsa Om någon brist harär

skall bevisetuppmärksammats den antecknas. Ett exemplar av
till hissensskall överlämnas ägare.

förordningens efterlevnad sker der kommunalaTillsynen av av
befogenheter ka;nämnden framgår lO plan- ochvars av
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arbetsmiljölagenenligttillsyn skall ske utövarbygglagen. Om en
tillsyn. DessaYrkesinspektionenArbetarskyddsstyrelsen ochäven

samråda med varandra.skallmyndigheter
användsanordninginskrivetvidareförordningenl är att om en
ansvarigeller denförordningen kan ärstridi ägarenmot som

till böter.härför dömas
skall skeTillsynunderhållas.skall skötas ochanordningEn

härtill. Denhar kompetensutföras någonochdenöver somsomav
försdetskall tillanordningenföreller attäger seansvararannars

tillsyn,fortlöpandeuppgifterframgådär det skalljournal omen
nödvändiga föruppgifterunderhållskötsel, är attsamt som

besiktningen.genomföra
utföras, vadskallbesiktningockså hurBoverket somenanger

kontrolleras och hur.skall
besiktningenresultatetBesiktningsbeviset skall samtavange

ackrediterings-besiktningsorganetsförsett med namn,vara
besiktnings-ochbesiktningsdatumackrediteringsmärke,nummer,

besiktningsorganetskallslutbesiktningEfter varjenamn.mannens
skall ibesiktningsskylt. Därutfärda stort sett sammaangesen

anordningensvidarebesiktningsbeviset. ägarei Detsaker ärsom
tillskallanordningenföreller den attsesomansvararsom annars

synlig plats.välbesiktningsskylten finns en

påKompetenskrav6.6 utövare

skall havisst arbeteskall utföradetillämpas alltmerDet ettatt som
certifikatutföra det.för få Dettabehörighet,certifikat, viss atten

Certifierings-uppfyllts.uppställda kravefter vissaerhålles det att
ändamålet,förgodkändackrediterad,bliviti sinhar turorganet

kontroll Styrelsenteknisk1992:1119lagenmed stöd avomav
Bedömningenkontroll, SWEDAC.tekniskackreditering ochför

enlighetutförs ikontrollteknisköverensstämmelse och annanav
ackrediterademedverkaneller undermed lagen organ omav
författning.ellerföreskriven i lagkontrollen är annan
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Med ackreditering i lagen förklaring att ettavses en
certiñeringsorgan kompetent utföra den verksamhetär att som
ackrediteringen blandSWEDAC handhar ackrediteringavser. av

certifieringsorgan för certifiering produkter,annat av
kvalitetssystem eller personal. Beslut ackreditering meddelasom

SWEDAC för viss tid eller tills skall devidare. Beslutetav ange
villkor gäller för verksamheten. återkallaSWEDAC får vidaresom

ackreditering inte härför.den längre uppfyller fordringarnaen om
De ackrediterade skall betala avgift till SWEDAC.organen en

certifieringsorganEtt således certifikat till demger som
uppfyller de angivna kraven beträffande visst arbete. Denett som
genomgått utbildning sineller tidigare skall för kunna utövaattnu
verksamhet ha form legitimation uppfyllerhärför. Denen av som
angivna krav visskan efter godkännas utförat.ex. ett attprov en
uppgift. Certifiering gäller därefter skallunder viss tiden
kunskapsnivån deCertifieringsorganet går igenomomprövas.
referenser sökanden lämnat den vill certifierassamtsom ger som
möjlighet skriftligtgenomgå utgöratt ett testen avprov som
kunskaperna. sökanden uppställtsuppfyller de kravOm som
erhåller har tid och förde certifikat giltighet under vissett som en
visst ändamål. tillsynSWEDAC dessutom överutövar
certifieringsorganen vilket sker årligt besök.minst ettgenom
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sotningsväsendetiKonkurrens7

börsotningsväsendetikonkurrensinförautgångspunkt förEn att
försäljningvidservicenivåhöggaranti förökadskapaatt envara

hushåll. Enochfastighetsägaretillsotningstjänsterna annanav
förFörutsättningarökadeskapautgångspunkt bör att envara

sotningsväsendet.inomoch prispresseffektivitets-
sotningsväsendetikonkurrensinföraövervägandenVid attom

välåstadkommasskalldethurfrågornade viktigasteär enen av
kommunenkanEttkonkurrens.fungerande sätt attvara

igäller detnärvarandeanbudsförfarande. Förvia attupphandlar ett
sotningsföretag. Detfinns ärenbartkommunerflertalet ett

fåkrävs föranbudsgivarehur många attvanskligt säga enatt som
Önskvärt frånupphandling.vidkonkurrensfungerande

till fyraåtminstonefinnsdetkonkurrenssynpunkt treär att
anbudsgivare.

Etableringskontroll7.1

motiverasskall kunnakonkurrensenbegränsarreglerFör att som
blirvinsternasamhällsekonomiskademedförareglernamåste att
harmarknadenfinnskostnaderna. Företagenänstörre som

konkurrenshindranderegler naturoftast intresse att somett avav
möjlighetharföretagantalbegränsatellerendastinnebär ettettatt

bort.inteverksamhetenbedriva tasatt
detetableringshinderolika formerGenerellt utgör av
intePrincipiellt böreffektiv konkurrens.hotetallvarligaste mot en
gårreglerbegränsasnyetableringtillmöjligheterna somgenom

verksamheten. Omsäkerhetskrav förochkvalitets-givnautöver
etableradekankonkurrensenbegränsningmedförreglerna aven
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effektivbedrivaföretag otillräckliga incitament att enges
påtaglig riskfall finns ocksåverksamhet. sådantl atten

servicenivå och lågaintresse mångfald, högkonsumenternas av
uppfylls.priser inte

gäller normaltfungerande konkurrensPå marknad med välen
efterfrågan.produktutbudet till konsumenternasatt anpassas

koncentrations- och struktur-gäller marknadensDärutöver att
krav effektivtill ändrad efterfrågan ochförhållanden anpassas

produktion och distribution.
ipriskontrollen, tordeEtableringsreglerna, i kombination med

inompåverkat företagsstrukturenväsentlig utsträckning ha
foretagsstorlek. Nuvarandesotningsväsendet med avseende

företag fårsotning och kontroll, innebärregler for att ettsom
inom geografisktbedriva verksamheten avgränsatensamrätt ettatt

"låst" branschstruktur.sotningsdistrikt, medförområde en
optimal frånFöretagsstrukturen torde därför inte vara

innebäretableringsreglerna dessutomeffektivitetssynpunkt. Då att
med varandrasotningsföretagen inte behöver konkurrera attom

inklusivemarknadseffektivitetberörda tjänster kansälja
produktutveckling påverkas negativt.

konkurrensförhållandet etableringsreglerna medförDet attatt
tordeutföra tjänsterna inom sotningsväsendetsaknas ävenattom

utvecklaförsvaga incitamentet i branschenbidra till attatt
närvarande harmed tjänsteinnehåll.verksamheten avseende För

skorstensfejareinte möjlighet välja bortkonsumenten att omen
utförandeservice vidmissnöjd med kvalitet ochär avman

sannolikt benägenhetenförhållande påverkartjänsterna. Detta att
konsumentintresse.alltid tillgodose berört

praktikenNuvarande etableringsregler innebär i ettatt
okompliceradfrån relativtsotningsföretag skall kunna utföra allt

industriellatill tjänstersotning och kontroll imkanaler rörsomav
gradforbränningsanläggningar kräver hög avsom en

kommerspecialistkunskap. utsträckning olika kunskapervilkenl
arbete fördelaranvändning skorstensfejarmästarenstill eller hur

kraftigt i olikaolika sotningsobjekt torde varierasig
bli effektivkan i detta fallsotningsdistrikt. Effekten en
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företagenstotalt bl.a. med avseenderesursanvändning sett
kompetensuppbyggnad inklusive utbildninginvesteringar igjorda

m.m.
"kommenderamonopolområde medsvårtDet är ettatt

tillprisernaökad servicenivå och kontinuerligtfram" anpassaen
ochdet förenat medtjänsteinnehållet. Dessutom är stora resurser

följa alltid utförskostnader tjänsterna sättettattatt somupp
Till dettaservicenivå.förutbestämd kvalitet ochmotsvarar
"korrekta"framomöjliga uppgiftenkommer den i princip att ta

enhetspriser för tjänsterna.

Priskontroll7.2

formnormalt finnas någonPå monopolmarknad måste aven
intressepriskontroll i syfte tillgodose konsumenternas attatt av

kalkyleradmonopolföretagets skäligt. administrativ ellerpris Enär
antalomfattar allmänhetprissättning för hel bransch i ett storten

bedriva berördföretag har olika förutsättningar attsom
ocksåVid centralt beräknad prissättningverksamhet. ären

osäkra.antaganden fördelningar olika faktorkostnader Deom av
del företagenkalkylerade priserna kan i bästa fall gälla en av men

inte alla företag kalkylen omfatta.attsom avser
prissättning inomfå underlag för den enhetligaFör att

uppgiftersotningsväsendet, måste det finnas tillgång till om
området ändringarkostnads- och produktivitetsutveckling samt

förutsätts i form tids- ochtjänsteinnehåll. Vidare underlagav av
lönsamhetsstudier verksamheten. Vid sådana studier måsteav

områdenbeaktas sotningsföretag verksamma flertalär ettatt
marknader.eller

Erfarenheterna från tidigare hårt reglerade områden med en
transportnäringen,bestämd prissättning delarcentralt t.ex. stora av

prisregleringpraktiskt omöjligtdet ärär taget attatt genom en
bedrivabeakta samtliga företags olika förutsättningar att

verksamheten.
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Inom sotningsväsendet gäller kostnader för sotning ochatt
kontroll varierar i olika delar landet med hänsyn till bl.a.av
fastighetsstruktur, avstånd mellan fastigheterna och uppvärm-
ningssätt. Kostnaderna och verksamhetens effektivitet skiljer sig

mellanäven olika företag. Sotningsbranschen har med-
avseende utformning och effekter nuvarande priskontrollav -

likheter med andra tjänsteområdenstora omfattatssom av en
central prisstyrning. effektEn blir vissa företag får bättreatt
ekonomiskt utfall andra.än

Priskontrollen sotningsväsendet kan jämföras med vadav som
tidigare gällde inom taxinäringen före den 1 juli 1990, dvs. den
tidpunkt taxinäringen avreglerades. Likheterna mellan de tvåsom

för priskontroll flera.systemen Prisetär taxiresor fastställdes
fore denna tidpunkt det allmänna efter taxiägarnasattav
branschorganisation gjort framställning höjningen om en av
taxitaxan. Denna lika för hela landet med undantag för främstvar
Norrlandslänen hade pristillägg under xinterperioden.ettsom
Höjningen baserades kostnadskalkyl fortaxanav etten
genomsnittligt taxiföretag. Taxehöjningen normalt, i likhetvar
med vad i dag gäller på sotningsområdet, resultatsom ett av en
sammanvägning inträffade kostnadsändringar inom branschenav
sedan föregående prisändringstillfälle.närmast

Kostnadsutvecklingen ocksåär mycket uppmärksammaden
fråga i branscher omfattas etableringskontroll ochsom av
priskontroll. Då regleringssystemet i allmänhet innebär att
inträffade kostnadsökningar med lätthet kan övervältras
konsumenterna ökade priser kan incitamentet i branschengenom

hålla tillbaka kostnadsökningar försvagas.att Den helt
dominerande kostnadsposten i sotningsväsendet företagensär
lönekostnader omkringutgör 80 de totalaprocentsom av
kostnaderna.

Under regleringsperioden för taxi ställde berörda myndigheter
krav taxis produktivitetsutveckling. beräknadesDenna som en

Ökningenökad årlig arbetsproduktivitet 1 proceut.om en
baserades genomsnittlig produktivitetsändring under en
"rullande" tioårsperiod i konkurrensutsatta tjänstesektorer med
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liknande verksamhetsförutsättningar taxinäringen. Detsom
innebar i praktiken lönekostnadsökningen i näringenatt
reducerades med nämnda procenttal i samband med en
taxehöjning. Med hänsyn till lönekostnadsandelen iatt ett
taxiföretag i genomsnitt 70 de totala kostnadernaprocentvar ca av
reducerades kostnadsökningarna och motsvarande prishöjning med

i princip0,7 varje år.procent
det skulleOm ha ställts krav årlig produktivitetsökning ien

sotningsväsendet l i anslutning till ändringarprocentom en av
sotningstaxan sedan mitten 1970-talet skulle i dagtaxanav vara
drygt 20 lägre. Det minskade kostnader förprocent motsvarar
fastighetsägare, hushåll mfl. minst miljoner kronor.100

förhållandetDet för köparna och säljarna, iatt representanter
falldetta Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorsten-

fejaremästares Riksförbund, kommer rekom-överens om
mendationer ersättningen för aktuella tjänster mycketärav en
ovanlig förmetod prisstyrning monopol. dessa fallI har gällt,av
och gäller fortfarande flera områden, statlig myndighetatt en
och domstol fastställt priserna eller också harytterst
prisutvecklingen kopplats till särskilt faktorkostnadsindex medett

föravdrag ökad produktivitet.
Någon lönsamhetsstudie branschen har inte genomförtsöver

sedan åtminstone 1974, dvs. den tidpunkt då nuvarande
kalkylförutsättningar för ändringar sotningstaxan lades fast.av
Enligt uppgift har Kommunförbundet och Sveriges Skorstens-
fejaremästares Riksförbund under kommit1996 överens attom

lönsamhetsstudie sotningsbranschen.göra Något resultatöveren
dockhar inte redovisats.ännu

Nuvarande regler för sotning och kontroll innebär bl.a. att
skorstensfejaren får tillträde till fastigheten, lokalen videtc. en
tidpunkt bestäms skorstensfejaren. medför bl.a.Detta attsom av
det kan uppstå kostnader för fastighetsägare och hushåll dessaom

ledigt från arbetet.måste Om sotningsföretagen konkurrrart.ex. ta
med utföravarandra berörda tjänster torde det skeattom en
utveckling tjänsteinnehåll och företagen sig tillattav anpassar
konsumenternas önskemål främst vad gäller service.
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sotningsföretagen tordeAvsaknad konkurrens mellan ävenav
bidra till minskad effektivitet området. På goda grunder kanen

sotningstjänsternuvarande priseräven är,antas att
skulle ha saluförtsgenomsnittligt högre dessa tjänsteränsett, om

på väl fungerande konkurrensmarknad.en

Konkurrensfördelar för7.3

sotningsforetagen

monopolverksamhetföretag bedriver såvälinte ovanligtDet är att
erfarenhetsmässigtkonkurrensutsatt verksamhet. skaparDettasom

verksamheternafrämst fall de bådakonkurrensproblem i de som
finnssådana fallbedrivs inom företag eller organisation. lsamma

överskott frånalltid möjlighet använda ekonomiskaatt
prisernasubventionera viamonopolverksamheten för att t.ex. --

korssubventionering.den konkurrensutsatta verksamheten, s.k.
delvis spel.kan i sin konkurrensen helt ellerDetta sättatur ur

bedriverföretag inom sotningsväsendetPrivata numera,
kommunen,entreprenadförutom sotningsverksamhet

konkurrensmarknader såsomverksamhet på översyn av
fastighetsservice.ventilationssystem och

härrör fråntill delenföretag intäkterEtt störrevars
med företagfördelar vid konkurrensmonopolverksamhet har klara
beaktasbörhela verksamhet konkurrensutsatt. Detär attvars

tillersättningmedfört kommunensprisregleringen torde ha att
jämfört medskorstensfejarmästaren fall högi många är

möjlighetmedför företagetskostnaderna sotningen.för Det att
subventionera konkurrensutsattvia lågt pris,ökar att ett

sotningsforetaget dettabetyda iverksamhet. behöver inteDet att
kanaffären" det låga prisetfall förlust "pågör ettutan geen

verksamheter.samkostnaderna för olikatäckningsbidrag till
skorstensfejarmästareinget uttryckligt förbud forfinnsDet en

bedriva verksamhet.vid sotningsverksamhetensidanatt annanav
sotningsföretagen ifår tillåtet fördock inteDet attanses vara

fastigheter frånoch kontrolldirekt anslutning till tillsyn av



sotningsväsendet 75KonkurrensSOU 1998:45 i

brandskydds-brandsäkerhetssynpunkt sälja och tjänster påvaror
Utvecklingenandra produkter huvudtaget.området eller sälja över

från kommunensotningsföretagen med stöd denhar medfört att av
konkurrensfördelar vidmyndighetsutövningen, fåttdelegerade

ochsotningutförande andra tjänster fastighetsägare änav
direkt olämpligtkontroll. Från konkurrenssynpunkt detär att

sammanblanda myndighetsutövning med konkurrensutsatt
näringsverksamhet.
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från tidigareErfarenheter8 av-

monopolvecklade

införandeochställningstagande till regeländringarVid av
effekter tidigare ochsotningsväsendetinomkonkurrens är av-av

Sverige intresse.marknader iomregleringar avav
avregleradeKonkurrensKonkurrensverketsI rapport

olikabeskrivs utvecklingenmarknader R 1996:4 sex
och telejärnvägstrafik, taxi,flyg, regionalmarknader el, post --

ändring1990-talet.under Enhar eller omreglerats avsom av-
beskrhasi korthetdessa områden kanreglerna på ensom

till reglerad konkurrens.från monopolövergång regleratett en
generellt harav-/omregleringarnakonstaterasI rapporten att

fortfarmde finnsdetframgångsrikavarit attmen
reglermarknaderna. Dekonkurrensproblem flerapå somav
formerolikaproduktutbud,har bl.a.ändrats styrt avgenom

oftasig detprissättning. har visatetableringskontroll och Det att
marknaderfungerande konkurrensfå vällång tidkan ta att en

monopol.tidigare varitsom
fram klaraomregleringellervidviktigt detDet tesär att av-en

konkurrensskyddats frånharregler. Företag genomsom -
bedrivagrund erhållenetableringskontroll eller ensamrätt attav

starkbyggaflera fall kunnatverksamhet har iviss uap en-
finarsiell styrka,till främstmarknaden med hänsynposition på

marknadenkunskap Ettinvesteringar ochgjorda annatom
områden främstnämndadrag for flerautmärkande attav

inköpsvolym laft de bästaeller kunder mednäringslivet stor som
med konkurrensen.fördelarnautnyttjamöjligheterna att

undanröja konkurrens-medelKonkurrenslagen viktigtär attett
Erfarenheternamarknaden.begränsande beteende aktörerna påav

för fåytterligare åtgärderdet ofta måste vidtasvisar dock attatt en
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väl fungerande konkurrens på marknaden komplement tillsom
tillämpning konkurrenslagen.av

Flertalet aktuella marknader omreglerats under 1990-av som
talet utmärks det tidigare fanns eller aktöreratt ettav paren som
svarade för det samlade produktutbudet. utmärkandeEtt annat
drag i de flesta fall det krävs investeringar/anIäggningarär att av
infrastrukturkaraktär elnät, spåranläggningar förm.m. bedrivaatt
verksamheten.

intresseAv vid ställningstagande till regeländringar och att
konkurrens införs i sotningsväsendet bl.a. marknads-är
förhållandena inom taxi före avregleringen den juli1 1990. Före
denna tidpunkt gällde alla taxiföretag lokal marknadatt en
oftast inom kommun måste tillhöra beställningscentral elleren en

växel, dvs. taxitrafiken bedrevs antalett storten av
sammanslutningar taxiföretag hade monopol inomav som
respektive Efterområde. avregleringen har skett betydandeen
ökning beställningscentraler och taxiföretag, främst i störreav

På många lokala marknadertätorter. har dock den "gamla"
fortfarandecentralen stark ställning.en

kanDet vissa Förhållanden inom taxitrafiken,även inämnas
första hand i storstadsomrâden, fått uppmärksamhetstorsom

främstunder 1997. Således har inträffat s.k. friåkare, dvs.att
företag inte tillhör beställningscentral/växel, ibland harsom en
tagit orimligt höga priser för taxiresan. bidragande orsakEnut är
taxis prissättning i väsentliga delar bygger grundersom samma

gällde före avregleringen den juli 1990. baseras1 Taxansom
väglängds-både tidsavgifter.och taxibilen underskriderOm en

viss hastighet, den s.k. brytpunkten, grundas taxameterpriset
restid för körsträcka.i stället Taxekonstruktionen syftar således till

taxiföretaget minsta ersättning under betaldatt garantera en
körning fördröjs grund bilköer, nedfälldaoavsett om resan av
jämvägsbommar Utformningen försvårar dock förtaxanm.m. av

beräkna priset taxiresan i förväg vilket motverkarresenären att
priskonkurrensen inom taxi.

Taxekonstruktionen förstå försvår harär resenärenattsom
bidragit till problemet med oskäliga priser har generellt givitsom
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förallmäntförsvårarfriåkare dåligt rykte allmänheten. Dettahos
med"spontanbestälda"taxiföretagdessa konkurreraatt resorom

kunskap"växelföretag" i med konsumenternastakt att om
ökar.företaget och resutbudet taximarknadenpå

lokalaförmarknadeni ocksåintresse sammanhangetAv är
i mittenavreglerasbörjadegodstransporter med lastbil att avsom

oftastfinnsi kommun1960-talet. På lokal marknad eller enenen
detdeldominerandelastbilscentral för ellerstor avsom svarar en
hakan det1990-taletlokala transportutbudet. underFörst anses

närliggandemellaiblivit märkbart ökad konkurrensen
tätortsområdcn.lastbilscentraler och då främst i större
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överväganden9 och förslag

1 Utgångspunkter

Utredningens uppdrag förslag förändringar, förär att attge
utvidga fastighetsägarens inflytande och öka konkurrensen men
samtidigt inte försämra brandskyddet,

dels inom för befintligt sotningssystem,ramen
dels innebär avveckling sotningsmonopolet.som en av

direktivenEnligt skall utredningen ställning till förändringta en av
sotningsväsendet. förändringDenna skall ske med utgångspunkt i

fastighetsägaren skall få inflytande denatt störreett över
föreskrivna sotningen och konkurrens införs i Deatt systemet.
förändringar föreslås får inte försämra brandskyddet. Detsom
skall lämnas två alternativa förslag detvarav ena avser
förändringar inom för befintliga ansvarsförhållanden ochramen
det andra skall innebära avveckling sotningsmonopolet.en av

tidigareDen utredningen, räddningstjänstutredningen, ifråga-
vilket framgår tidigareäven kapitel, dels det förelågsatte, av om

brandrisk falli beträffande oljeeldade anläggningar ochvarten
imkanaler dels samhälleligt kunde motiveras.ettom ansvar
Utredningen därförhar valt brandrisken, därefternämnareatt se
ifrågasatt olika ansvarsförhållanden diskuterat i vilketsamt systern

förslagen bäst kan tillgodoses. Utredningen har valt attsom
behandla kringfrågorna imkanaler i särskilt avsnitt.ett
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9.2 Allmänt

förstaRegleringen sotningen har gamla Deanor.om
1600-talet.bestämmelserna sotning kom redan under Detom

lagstiftning 1923.monopol finns idag infördes årsom genom
sotningsväsendet skulleUnder fördes1940-talet diskussionen om

kommunaliseras inte till någoneller inte den leddemen
förändring. infördes obligatoriskbrandlagGenom 1962-års

infördes densotning landsbygden. 1980-taletmittenläven av
direktinnebar ingengällande räddningstjänstlagen. Dennu

och kontrollförändring sotningsväsendet sotningän attav mer
utökadesintegrerades 1990-talettill början1ett moment. av

anläggningar.brandskyddskontrollen till omfatta gaseldadeatt
förräddningstjänstlagen skallI kommunen attatt svaraanges

brandförebyggandesotning sker regelbundet. Sotningen utgör en
rengöring. Vid varjeåtgärd kan likställas medsom en

innebärsotningstillfálle kontroll. Kontrolsker det samtidigt en
hörandedet tak och därtillskorstenar,utöver ävenrengörs attsom

byggnadsdelar brandskyddssynpunkt.kontrolleras från Detta
anställdautförs skorstensfejarmästaren eller någon hansavav av

utföras denskorstensfejare. och kontrollen får endastSotningen av
distrikt ellerskorstensfejarmästaren har fastigheten inom sittsom

möjlighet låtanågon hans anställda. harKommunen attav enav
fråganågon utföra sotning och kontroll endast det är omannan om

Enligtspeciella hus.anläggningar eller avlägset belägna
Räddningsverket dessa undantag få.är

Innebörden fastighetsägarenbestämmelserna bl.a.är attav
skorstensfejare, intesjälvkompetens, han äroavsett t.ex. attegen

utföra Eftersom sotningfår den föreskrivna sotningen själv. av
eldstaden driftsekonomi kanmedför förbättradäven enen

värmeanläggning ifastighetsägare fungerandevill ha välsom en
tillfälle då denprincip varje dag. vid detanläggningen Mensota

utföras inte baraföreskrivna sotningen och kontrollen skall hanär
utföraanställdatvingad låta skorstensfejarmästaren eller hansatt

det finns behovdet också tvingad få det utförtutan oavsettatt om
därav eller inte.
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9.3 Brandrisk brandfore-och behovet av

byggande åtgärder

Utredningens bedömning: Sotning brandskyddskontrolloch är
viktiga brandförebyggande åtgärder skall ske medsom
regelbundenhet. Soteld och andra brändereldstadsrelaterade är
vanliga brandorsaker. brandrisker minimeras.Dessa måste

Vid eldning främst med ved och och sotbelägg-olja bildas sot
ningar i eldstad och rökkanaler Sotbildningenavsätts ärsom m.m.
beroende oftahur det eldas, vilka bränsleslag används ochav som
brukarvanor. det eldas skapasJu desto avsättningarmer mer
varigenom risken för de brännbara sotbeläggningarnaäven att
antänds ökar. bränder följdDe uppstår till attsom av
sotbeläggningarna sotningantänds kallas soteldar. regelbundenEn

eldstäder minskar risken för medför ocksåsoteld. Det attav m.m.
Ävenvaraktigheten andra s.k.eventuell soteld minskar.av en

eldstadsrelaterade följdbränder kan uppstå tillt.ex. av
överhettning brister inärliggande brännbart material ellerav
anläggningens utförande. brandskyddettekniska Kontrollen av

Ävensyftar till förhindra uppkomsten sådana bränder.att omav
dessa brandforebyggande inträffar det årligenåtgärder idaggörs

antal bränder. kan underlaget begränsatDet även ärett om vara av
intresse i vissstudera statistik härom undersökningaratt samt som

belysermån brandförebyggande betydelse.sotningens
finns dels frånDet slag aktuell brandstatistik,två av

Räddningsverket, dels från försäkringsbolagen.
räddningsledarensRäddningsverkets statistisk grundar sig

lättpreliminära bedömning vid brand. tordeDet attvaraen
medan andrapreliminärt konstatera det brinner i skorstenatt en

tordelokalisera. Statistikenbränder däremot kan svårare attvara
statistikdärför innehålla visst mått osäkerhet. Den utgesett somav

anmälda försäkrings-Sveriges försäkringsförbund grundasav
antalfall. materialet visar totaltDet störresett ettsenare

tillbrand lederbränder. Anledningen härtill bör attvara en som
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ersättning från försäkringsbolagen ha medförtinte behöver en
insats från räddningstjänsten.

Enligt Räddningsverkets rökkanalerstatistik utgjorde bränder i
och eldstäder under iår totala antalet bränder1996 16 % detca av
byggnader kommunalamedförde denräddningsinsatssom en av
räddningstjänsten. deenskild utryckning utgjordeSom orsak till
eldstadsrelaterade bränderna antalet bränder ifjärdedelca en av
bostäder. de antaletAv anmälda försäkringsfallen var
eldstadsrelaterade bränder antalet bränder i10 % det totalaca av
bostäder. de försäkringsanmäldaAv fallen utgjorde däremot
bränder med elapparater och andra orsakade bränder denav

andelen. Efter bränder övrigatill följd åsknedslag ochstörsta av
kända brandorsaker fanns eldstadsrelateradesoteld och övriga
bränder kategori.nästasom

slutsatsEn kan dras statistikenden tillgängliga är attsom av
soteld och andra deeldstadsrelaterade bränder utgör en av
vanligaste brandorsakerna i bostäderna, vidarefrämst villor. Det är
intressant utryckningsstatistiken förekommit fådetatt notera attav
eldstadsrelaterade bränder ii Stockholm medan andelen t.ex.
Västernorrlands län hälftenbetydligt högre, detnärmarevar av
totala antalet. Sådana bränder förekommer främst i län med stort
inslag landsbygd. i glesbygd fastbränsleeldadeDet ärav som
anläggningarna vanligast förekommande.är

De undersökningar utförts har olika utgångspunkter.som
Mattsons "Hur ofta skall småhusen främst siktesotas" tar
sotningsfristernas längd. Mattson kom fram till det föratt sotas
ofta och utglesning sotningsfristerna borde hainte någonatt en av
nämnvärd betydelse från brandskyddssynpunkt sotningenattsamt
har positiva effekter på miljön eftersom koldioxidutsläppen
minskar. Peterson påvisar samband mellan sotningsfristernasett
längd och antalet soteldar. Han den risken medstörstaattmenar
Vedeldning egentligen de eldar ibland har otillräckligaär att som
kunskaper härom. Fastighetsägarförbundets studie visar ävenatt

sotning uteblir skallså antalet inte blisoteldar fler samt attom
soteldar främst hänföra till fastbränsleeldade anläggningar.är att
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Underlaget för studiens genomförande dock begränsat varförär
det kan svårt dra några långtgående slutsatser härav.attvara

korthetI utredningen statistiken detvisaratt attmenar
förekommer eldstadsrelaterade bränder. Undersökningarna tyder
på det finns risker med och vid bl.a. ved- och oljeeldning ävenatt

de främst sikte på hur ofta det bör Utredningenstar sotas.om
slutsats därför det motiverat med Förebyggande åtgärder.är äratt

Frågan emellertid det för förebygga riskerna måsteär attom
ske både sotning och kontroll.

Sotning innebär inte enbart risken för brand minskaratt utan
driftsekonomin anläggningen förbättras. Sotning haräven att av

indirekt positiv effekt miljön eftersom koldioxidutsläppenen
minskar. Kontrollen syftar däremot till uppmärksammaatt
eventuella defekter anläggningen olika anledningar eller attav
fastighetsägaren inte har brännbart material för närat.ex.
anläggningen. Sotningen och kontrollen idag integreradeär
verksamheter. utförsDe vid varje och tillfälle det ärsamma men
fullt möjligt särskilja dem. till utredningenNär det har riktatsatt
kritik sotningsväsendet påstås det i praktiken endast skermot att

sotning och det inte finns tid utföra någonatt atten
brandskyddskontroll i den avsedda bemärkelsen. påståendenDessa
innebär det i praktiken inte sker någon brandskyddskontrollatt

endast sotning dvs. rengöring. detta skulleOmutan en en vara
riktigt innebär det det tillräckligt sotning utförs iävenatt attvore
framtiden och kontrollen sådan inte har någon direktatt som
betydelse. sådant fallI skulle sotningen den brandföre-vara
byggande åtgärden utförs i dagens och således bordesystemsom

tillräcklig framtiden.i Utredningen dock detäven attvara menar
inte finns något belägg för sådant ställningstagande.ett

Utifrån brandriskperspektiv förordar utredningen inte denett
åtgärden före den andra. Utredningens ställningstagande ärena

däremot både sotning och kontroll viktiga brandföre-äratt
byggande åtgärder. Utredningen således den åsikten det iär attav
framtiden skall ske både sotning föroch kontroll minimera deatt
brandrisker föreligger. fråganDen avgörande däremotärsom om
samhället skall ha för sotningen och kontrollen utförsansvaret att
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åläggasskall kunnaenskilde fastighetsägareneller denom
ansvaret.

ochInflytande9.4 ansvar

Ägaren innehavarenellerbedömning:Utredningens av
primäraha detskall kunnaeller anläggningenbyggnaden

brandskyddssytpuitkt.frånoch kontrollför sotningansvaret

övergripande nivåsäkerhethälsa ochSkydd för liv, ettär en
begränsningar.sinahar dockåtagandeoffentligt åtagande. Detta

efter sinaindivid harvarjeInledningsvis kan konstateras attatt
försigför inteförsiktighetförutsättningar iaktta normal utsättaatt

varierar dessutomoffentliga åtagandetdetOmfattningenfara. av
åtagandetoffentligamiljö det fråga Det ärdet slagmed är om.av

ochplatserallmännaomfattande det gällernormalt närsett mer
föruttryckprivata platser.det gäller Dettabegränsat år e:tnärmer

isäkerhethälsa ochför skydd liv,samhälleligadet ansvaretatt av
enskildedentredje Skyddetgäller risk förhandförsta avman.

regelsjälv iåsamka sigdenne kanskador ärmedborgaren mot som
inte kannormaltdenneoffentligt åtagande endast settett om

förutse risken.förmodas
relativtåtagit sighar samhälletbrandområdetPå ett

kontrollsotning ochbrandförsvarlångtgående Utöver samtansvar.
åtagandetoffentligainnefattar det ävenlokalerallmännaav

individersenskildaoch kontroll isotningbrandförebygande
förden riskhärröraåtagande tordelångtgåendebostäder. Detta ur

säkerhethälsa ochmedborgares liv,risk föromfattande skador och
ändaochdecennierLinder föregåendebrand utgjorde i tätortersom

bebyggelsen idenna tidUnderdecennium.i vårt storvar
ochträkonstmktionerhade omfattandeelleromfattning byggd i trä
oftaSkorstenskonstruktionernalättantändlig.därmed varvar

brandfarautgjordeockså uppvärm-bristfälliga vilket samten
obetydligickeinnebarVedeldning, vilketskeddeningen engenom

eldfara.
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Ansvaret för sotningen och brandskyddskontrollen har enligt
dagens lagstiftning överförts från fastighetsägaren till kommunen.
Kommunen har dock oftast valt lägga det praktiskaatt ansvaret
och utförandet så långt ifrån sin verksamhet möjligt,äregen som
dvs. privat företagare. Det kommunen beslutar iären som
vilken form skorstensfejannästaren skall driva sin verksamhet.
Den enskilde fastighetsägaren har ändock förett ansvar
brandförebyggande åtgärder. Detta framgår 41 §av
räddningstjänstlagen enligt vilken eller innehavareägare av
byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning skall hålla
utrustning för släckning brand och för livräddning vid brandav
eller olyckshändelse och i övrigt vidta de åtgärderannan som
behövs för förebygga brand och för hindra eller begränsaatt att
skador till följd brand.av

Det måste det har skett sådana förändringarövervägas om av
samhället perspektiv sedan brandlagstiftnings1923 årsstörreettur
tillkomst sedan 1986 års räddningstjänstlags införandeävenmen

ansvarsförhållandena bör ifrågasättas.gör måsteDetattsom
därvid det finns skäl för samhälletövervägas skall haattom

för verksamheten.ansvaret
Det positiva med samhället eller kommunen har föratt ansvaret

sotning och kontroll den kan till de åtgärderär att ärattse som
nödvändiga utförs. ansvariga i kommunenDe har god överblicken

kommunen och dess medborgareöver och har lokal kännedom om
problem olika slag finns. Genom den hart.ex. att ansvaretvar av

har den också helhetsbild riskförhållandena. Följden bliröveren
också kommunens invånare får möjligheter och tillgångatt samma
till tjänsten. Detta främst fördel för landsbygdsbor.är en
Kommunen ansvarig för renhållning och främst förär t.ex.
borttagande hushållsavfall inom kommunen. bestämmel-Dessaav

däremot uppbyggda det kommunen harär sätt attser ansvar
fastighetsägaren kan handha sitt hushållsavfall själv skallmen om

han kunna det efter kommunens godkännande.göra
Det däremot sotningsverksamheten speciellgör är attsom

arbetet utförs i hemmet. kräver tillgång till bostadenDet vilket
innebär fastighetsägaren måste hemma. arbetet utförs iAttatt vara
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sfärenskildesi denuppfattas intrånghemmet kan ävenett omsom
medjämförelseenskilde.service för den Enformdet t.ex.är en av
serviceneftersomdärför svår vad gällerrenhållning ansvaretär

källa tilldärför inteoch skaparsker utanför bostaden samma
irritation.

kommunen haraspekt med ärnegativ attEn ansvaretatt
inflytandetinflytande eller ärhar någotfastighetsägaren inte att

begränsat.
vilkenbeaktaviktigtmeningenligt utredningensDet attär

sotningenmedgällersäkerhetssituationsamhällelig som
harfastighetsägareframhållasområden. kanjämförbara Här att en
tillfastighetför sinintresse ochekonomiskt sant attett seansvar

medsambandibygglagenplan- ochgällande regler t.ex.att
alltläggsbyggnadssektornefterlevs.byggnationer lnom mer

kvalitéts-ellerbyggherrenenskildedenöver t.ex. enansvar
vidvidtasåtgärdererforderligatillvilken skallansvarig attse

fastighetfinns ihissarförbyggnation. Ansvaret att ensom
kontrollerasdeochföreliggeruppfyller de krav attsom

anläggningensellerfastighetsägaren ägare.regelbundet åligger
jämnamednämligenalltså ålagtsharDenne attett stort ansvar

hissarnakontroll ärtillinitiativmellanrum attta av
tillskall vidarefunktionsdugliga. Fastighetsägaren attse

funktionsdugliga detbostäderna sättiventilationssystemen är
förlängningenidetmycketinte innehåller såde attsmutsatt m.m.

allergiersjukdomarboende drabbasleda till dekan t.ex.att somav
och astma.

skälvägandeinte någotfinnerUtredningen tungtsammantaget
sotningforskall kunnafastighetsägaren primärt attmot att ansvara

detfastigheten. Tvärtomdenkontroll sker äroch egnaav
handhasskallprimärauppfattning detutredningens ansvaretatt av

fastighetsägaren.
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9.5 Vilket kan bäst tillgodosesystem
valfrihet och konkurrens

9.5.1 Konkurrensproblem inom sotnings-
väsendet

Utredningens bedömning: Om sotningsväsendet konkurrens-
tillgodoses kravet pâ service ochutsätts kvalitet. lnom

sotningsväsendet föreligger inte tillräcklig effektivitet och
sotningstjänsterna inte till konsumenternas önskemål.anpassas
Det råder konkurrenssnedvridning.

Att sotning och kontroll enligt dagens ordning skall utföras av
skorstensfejarmästaren eller dennes anställda medför bl.a. andraatt
yrkesgrupper uteslutna. Avsaknaden konkurrens torde bidraär av
till minskad effektivitet och tjänsteinnehållet inte alltidatt anpassas
till konsumenternas önskemål.

Kommunerna har slutit avtal med skorstensfejarmästarna som
har giltighetstid till 35 år. endastDet åliggandenaären upp om
väsentligen åsidosätts avtalen torde kunna sägassom upp.

praktikenl har skorstensfejarmästaren mycket självständigen
roll i förhållande till kommunen. inteDet vanligtär t.ex. att
kommunen följer sotning och kontroll i enlighet medgörsattupp
gällande avtal och regler.

De sotningsfrister har införts vid i fall tvåvartnya som
tillfällen innebär den föreskrivna sotningen skall ske sällan.att mer

jämte eldningDetta med ved och olja minskar medför mindreatt
arbete för skorstensfejarmästarna och kanskekan leda tillt.o.m.
uppsägningar personalen. ökaFör sysselsättningen ochattav
därmed undvika uppsägningar erbjuder flera skorstensfejarmästare
sotning enligt tidigare gällande frister. har ocksåDe börjat arbeta
inom närliggande områden ventilationsrengöring,t.ex.som
trimning oljepannor och oljebrännare fastighetsunderhåll.samtav
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myndighetsfunktion. kan utfärdaSkorstensfejarmästare har Deen
få till bostad, begära handräckningförelägganden, tillträde genom

Myndighetsfunktionen innebär de harpolis attettatt ansvarm.m.
förtroendetobjektiva och framträda sådant sätt attatt ettvara

gårför eller myndigheten inte rubbas.dem Att avgöra gränsenvar
lämpligt ochtillåtet och otillåtet, vadmellan vad ärärsom som

minst kan detmindre lämpligt kan svårt. lntegöra,att varavara
denvad tillhörför den enskilde fastighetsägarensvårt vetaatt som

såobligatoriska sotningen och inte. måste otvetydigtDet attvara
i vilkenfastighetsägaren, svårt redadet för den enskilde är att ut
alldelesaktuella tillfälletroll skorstensfejaren uppträder vid det

enligt tidigaresärskilt i de fall fastighetsägaren beställt sotning
skorstensfejare ochfrister. Vid tillfälletgällande det hanärena

vidsotningen ochutför den inom monopolet obligatoriska nästa
heller itillfälle utför han åtgärd utanför monopolet. lnteen

Skorstensfejarenkonkurrenshänseende kan det godtagbart.vara
hemmen.konkurrensfördel redan "innehar atten genom vara

ventilations-sotningsföretag driver kontrollervissaAtt t.ex. av
företag sotningen kan inte hellerisystem varasamma som

föreligger direkt förbud häremot.lämpligt det inte någotäven om
monopol-kan andraSkorstensfejarmästarna inomsom
hänseendeverksamheter sin monopolställning i negativtutnyttja

brukarna dvs. fastighetsägarna.gentemot
synpunkter påUtredningen har under utredningstiden fått olika

skorstens-sotningsväsendet från bl.a. myndigheter, kommuner.
förframförts detfejare och fastighetsägare. har bl.a.Det är tätaatt

inte skerinte detfrister, sotningssystemet behovsanpassat,äratt att
och intealls, kommunen bara fastställernågon sotning taxornaatt
vill ochfastighetsägareutför någon tillfredsställande tillsyn, att

s.k.utföra själv, fastighetsägaren åberoparkan sotningen ettatt om
vid dengiltigt skäl för han inte kan hemmaatt avvara

han högre beloppskorstensfejaren angivna tidpunkten debiteras ett
brandskydds-det första tillfället,skulle skett vidän attsom

skorstensfejarnatillräckligt utförlig,kontrollen inte är att
andrainomsitt monopol bättre villkorkonkurrerar med stöd av
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områden sotningsväsendet förlegatföråldrat,äratt system,samt ett
"främmande fågel" inom dagens olika verksamheter.en

synpunkter kan eller mindreDessa uppfattas mersom
berättigade. Synpunkterna sammanfattas såskulle kunna att
fastighetsägaren inte föreliggerhar någon valfrihet, det inteatt
någon konkurrens, finnsdet konkurrensfördelar inomatt systemet

kommunen ochbristfällig i sin avtalspartegenskapärsamt att som
beställare tjänsten.av

modifiering sotningsväsende9.5.2 dagensEn av

konkurrensperspektivettur

Utredningens bedömning: Möjligheterna till konkurrensutsätt-
ning dagens sotningsväsende begränsade.ärav

Om ansvarsförhållande skall bibehållas inomnuvarande
utsträckningsotningsväsendet det inte möjligt i någonär störreatt

påverka aktuell service ochtjänsteinnehåll med avseende
kvalitetsfrâgor effektivitetsutvecklingen marknaden. Detsamt

konkurrensutsättafinns nämligen begränsade möjligheter att
verksamheten.

upphandlarinföra konkurrens kommunenEtt sätt är attatt
uppfyllertjänster företagberörda via anbudstävlan mellan som

marknadengivna kompetens- kvalitetskrav. förutsätteroch Det att
av kommuner ochinte "låst" nuvarande avtal mellanpå grundär

upphandling tjänsterna förskorstensfejarmästare. måsteAnnars av
gällandeenskilda i takt meddistrikt och bostadsområden ske att

fungerandeocherhålla nyetableringaravtal löper Förut. att en
flertaltjänsteområde,konkurrens måste, eller ettoavsett varu-

efterfrågan påmarknaden. Vidare krävsolika köpare finnas en
osäker beträffandebedöms alltförprodukten inte varasom
förutsättningar intei tiden. dagensomfattning och varaktighet Om

det för högtpresumtivt företag bedömaför handen kan ärär attett
marknaden.etablera sigekonomiskt risktagande att
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innebär bör haDetta bl.a. företag inom sotningsväseitdetatt ett
tillfälle relativt vinnainom kort periodän ett attmer enen

anbudstävlan entreprenad. successivt införandeEttom aven
konkurrens andrakan skorstensfejarmästaremedföra övertaratt
sotningsdistrikt. konkurrensutsättningInitialt gäller kommunensatt

tjänster medföraomfattas det avtal löpt kan attutav som av som
berörd skorstensfcjarmästare fallförlorar anbudstävlingen. dettal
torde oftast gälla skorstensfejarmästaren möjlighetinte har attatt

kort sikt kompensera detdenna förlust. bör beaktasHär att
sannolikt i många fall för flesta fall kommerinte de inzesäga attatt
finnas ytterligare avtal mellan kommun och skorsten-en
fejarmästare aktuella för "konkurrensutsáttning", dvs.ärsom en
ytterligare anbudstävlirtgar sker betydaförst sikt. kmDet att
skorstensfejarmästareit får upphöra med sotningsverksamheten.

centralaEtt problem nuvarande prissättning deviarörannat
överenskommelserna. upphöra medDet knappast möjligtär att en
priskontroll. fri mecföra kraftigtEn prissättning skulle kunna
ökade ersättningar till sotningsföretagen sotnings-attp.g.a.
företagens monopol skulle finnas flertalet distrikt underkvar i
mycket lång tid. Avtalen och skorstens-mellan kommunen
fejarmästare klausul innebörd prisändringar skall ske imed atten
enlighet med den centraltcentrala överenskommelsen. Den
överenskomna ersättningen för fall "smittasotning torde i mångt

sig" vid kommunala begränsaanbudstävlingar ochav
priskonkurrensen. prissättning används innebärDen som
egentligen vad utförs erhålles ersättning. latt oavsett som samma
vissa distrikt tillämpas utförtden ordningen fakturan för arbeteatt
sänds samtidigt sotningavisering tidpunkten för sker.ut som av

förrättningenOavsett kortare tid ersättningkantarom samma
och skorstensfejare utför endast rengöring ochuttagas om en en

ingen kontroll eller ersättningtvärt uttagesom samma
centraltDen bestämda ersättningen till skorstensfejarmästaren

baseras den s.k. pärlbandsprincipen. ändring principenEn 1v
medför ökade kostnader och sannolikt krav på ökad ersättning till
skorstensfejarmästaren. Ersättningen främstkan härföras till en
ökad tidsåtgång för sotningen eller fler "förrättningar"snarast
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kommer Vidare torde administrationskostnaderna öka förgöras.att
hålla reda fastighetsägare och hushåll vill ha sotning ochnäratt
vilken skorstensfejare.av

finns i dagDet brister med nuvarande ordningcentrala för
prissättningen sotningstjänster. flesta dessa bristerDe ärav av
oundvikliga effekter bestämma enhetliga priser ellerattav
ersättningar till antal företag med mycket olikaett stort
förutsättningar bedriva verksamheten.att

torde iDet och för sig möjligt fastställacentral nivåattvara
ersättning beaktar konsekvenserna för samtliga företagen som om

valfrihet för konsumenterna införs inom sotningsväsendet. Detta
kan dock förutsätta ersättningen högtså prisetsättsatt att

det sotningsdistrikt där kostnaderna ökar grundmotsvarar mest
den aktuella åtgärden. finnsDet också möjlighet för kommunenav

och skorstensfejarmästarert överenskomma lokal nivå vadatt
skall gälla.som

Ett införa konkurrens inom för nuvarandesättannat att ramen
ansvarsförhållanden tillåta flera aktörer marknaden. Dettaär att
kan ske med erforderlig kompetens ochattgenom personer
lämplighet de får lov utföra sotningen och kontrollen.även Denatt
kommunala taxeersättningen bör då begränsas till omfattaatt
enbart det arbete bedrivs den för distriktet tillsattesom av
skorstensfejarmästaren. Den önskar etablera sig iattsom
sotningsbranschen kan dock uppleva detta riskabelt då detsom
redan finns skorstensfejarmästare har kommunens uppdragen som

utföra sotningen och kontrollen. förhållandeDetta kan leda tillatt
antalet nyetableringar blir få.att
Kravet på anställning hos skorstensfejarmästare för utbild-en

ningen till skortensfejare effektivt hinder förutgör ettm.m.
vidnyetablering sidan nuvarande sotningsföretag.av

Även den omständigheten det endast finns aktör, dvs.att en
kommunen den sidan talar också konkurrens imot attena en
vanlig bemärkelse upprättas.
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sotningsmonopoletavvecklingEn9.5.3 etturav

konkurrensperspektiv

ochKonkurrensutsättningenbedömning:Utredningens
inomtillgodoseskan bästinflytandedärmed ökat ettett

sotningsmonopol.avvecklat

inomkonkurrensinförandetillställningstagandeVid ett av
omregleringarochtidigareeffektersotningsväsendet är avav-av

kan konstaterasSverige intresse. Detmarknader iandra attav
fortfarandedetframgångsrikagenerellt har varitdessa attmen
eglermarknader.flera Dekonkurrensproblemfinns som
bl.a.hartaxiområdenatele- ochel-,ändrats styrtt.ex.

etableringskontroll ochformerproduktutbud, olika avgenom
få:idlångsig det ofta kanvisatprissättning. harDet atttaatt en

tidigare varitmarknaderkonkurrensfungerandeväl som
monopol.

särskildavidtasofta måsteerfarenhet detytterligareEn är att
för främja konkurrensen.åtgärder att

fåför detförhållanden talar lättareflerafinns ärDet attattsom
jämfört medsotningsväsendetinomfungerande konkurrensen
etablering påmonopol. Entidigare avveckladeflertalet är att en

deFlerainvesteringar.kostsammainte normalt kräverområdet av
sotningsväsendet kan inteutförs inomtjänster varaanses avsom

föritsättningargodahuvudsakfinns ikomplicerad Detnatur.
fungerande konkurrens.fååtminstone på sikt att en

föreffekternasotningsmonopolet böravvecklingVid aven
kanolika kundgrupperbeaktas. Deolika kundgrupper som

myndigheterföretag ochhuvudsak fastighetsägare,iurskiljas är
tillfastighetsägareindustrifastigheter,ochkontors-ägare avsom

villa-bostadsrättsföreningarflerfamiljsbostäder,ellerhyres- samt
olikaeller nindreharkundgruppereller smähusägare. Dessa mer
köpaupphandla ellerförutsättningar och kompetens att

sotningstjänster.
försvårgheternågrainte bliSannolikt torde det större

fler-tillmyndigheter ochföretag,fastighetsägare ägaresom
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familjshus hyreslägenheter åtminstone sikt, upphandlaatt,
sotning inklusive kontroll i konkurrens. falldessa torde, sedanl
aktörerna fått tillräcklig kunskap marknadsförhällandena ochom
kunskap det effektivaste upphandla berörda tjänster,sättet attom
eventuella upphandlingsproblem ringa karaktär. Vidare fårvara av
förutsättas myndigheternas inköp tjänsterna enlighetiatt görsav
med lagstiftningen upphandlingsområdet.
Bostadsrättsföreningar och småhusägare kan initialt få större
problem andra genomföra effektiv upphandlingän att en av
sotningstjänster med anbudskonkurrens. sådan upphandlingEn
förutsätter i detta fall det finns villigaatt är attpersoner som
administrera samordnad upphandling för samtliga berördaen
hushåll. Om varje hushåll själv anlitar sotningsföretag kan dettaett
leda till ökade kostnader för sotningen. Detta skall vägas mot
fördelarna med hushållens valfrihet och ökad sannolikhet för atten
tjänsteutbudet bättre konsumenternas önskemål. Ettmotsvarar

problem kan uppstå inom glesbygden brist företagannat ärsom
tillhandahåller sotnings- och kontrolltjänster.som

ökadEn garanti för fastighetsägaren genomför sotningenatt
och kontrollen kan bli försäkringsgivare kräver intyg skallatt att
uppvisas sotning och kontroll har utförts innanattom
brandförsäkring kan tecknas. Detta skulle kunna utgöra en
ytterligare garanti för brandsäkerheten inte försämras.att

borttagandeEtt monopolet kan medföra ökadeav
sotningskostnader för villaägare i glesbygd. Detta är närmast en
oundviklig följd varje fastighetsägare bär sin kostnader,attav egna
dvs. vissa fastighetsägare subventionerar gäller inteandraatt
längre. Att sådana subventioner inte förekommer skapar
emellertid, från samhällsekonomisk utgångspunkt, den bästasett
garantin för effektivare resursanvändning totalt För attsett.en
minska risken för fastighetsägare i glesbygd inte får ökadeatt
kostnader kan dessa samordna sina inköp sotningstjänster. Enav

åtgärd kan motverka kostnadsökningar i detta fall är attannan som
villaägare kan ökade möjligheter till sotning.ges egen

avregleratEtt innebär renodlat tillsyns- ochsystem ett
övervakningsansvar för kommunen. medför ökadDetta en
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ochregisteihållningföljdför tillresursâtgâng kommunen av
harförbud. dagensförelägganden och lmeddelande systemav

skorstensfejarmästaren ersättsuppgifter delegerats tilldessa som
för dennastårfastighetsägarnadvs.för detta sotningstaxan,genom

dessasjälv bärakommunenmåstekostnad. avregleratl ett system
för dessakompensera sigkostnader eller sättannat

kommunerflertaletförhållandet det iframhållas detDet bör attatt
speciellakrivasotningsföretag kanendast finnsi nuläget ett

åtgärdnäringen.konkurrens i Enåtgärder vid införande är attav
företag.underlätta för nyetablering av

bedömningsammanfattandeUtredningens9.5.4

servicenivådärför högreförändrasSotningsväsendet skall att
fastighets-tillsotningstjänsternaskapas vid försäljningmåste av

föreffektivareskapasoch hushåll fl. måsteDet systemägare ettm.
Konkurrenstjänstenför enskilde brukarensamhället och den av

samhälletsanvändningenspelar viktig roll för resurseraven
varieratocloch tjänster blirutbudet störreatt mervarorgenom av
ändradevidskekan endastpriserna Dettaattsamt pressas.

konkurrensutsättning.medansvarsförhållanden och
minimeraföravsnitt uttalatUtredningen har i tidigare attatt

åtgärdernaförebyggandemotiverat debrandrisker detär att
den åsiktenutredningenutförs. Vidaresotning och kontroll är av

den enskilde.kan åläggasatt ansvaret
Sotningsväsendet kommerVid konkurrensutsättning aven

utsträckning kunnafastighetsägaren i väsentlig närstyraatt
valetutföras. ökad valfrihet gällersotningen skall En även vemav

dock inteSistnämnda gällerutföra tjänsterna.skallsom
Enligt upphandlings-fastighetsägare.myndigheterna i rollen som

detlämnarvälja det företagreglerna skall myndigheterna som
given kvalitet. Närmed hänsyn till pris ochförmånligaste anbudet

fastighetsägareändras kan olikaansvarsförhållandenaäven ges en
kontrollen iinklusivesotningstjänsternamöjlighet upphandlaatt

Aktörerna kanaktörer på marknaden.konkurrens mellan olika -
företag i lag utförsotningsföretagenvid sidan t.ex.vara somav -
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nyetablerade företagandraventilationskontroll även sommen
delHärvid kommeruppfyller givna kvalitetskrav. en

sin anställning och eget". Deskorstensfejare "startasägaatt upp
Försäljning ochkunskapsområden tillkan utvidga sina t.ex.

eldstädermontering skorstenar eller m.m.av
valfrihet för fastighetsägaren,Möjligheterna införa delsatt en

sotningsväsende. Detbegränsat inom dagensdels konkurrens, är
endastmed dagens monopol. Genomfinns rad problem att enen

får arbetet utesluts andra yrkesgrupper.yrkesutövare göragrupp
anställdaendast demed utbildningen därLikadant det ärär som

skapargäller,jämte de avtalkan Dettaantagas. som
bättreför samhället i kan skapaseffektivitetsförluster Det ettstort.

prisnivå. Sotningstjänsten böroch därmed bättretjänsteutbud en
skulleandra tjänster vilketkunna kombineras med storvara en

utnyttjandedag kan visstfördel för den enskilde. l av
ivad konstateratsmonopolsituationen uppmärksammas. Av som

inteden dignitetavsnitt brandrisken intetidigare är attav
Utredningen konstaterarför den.fastighetsägaren kan ta ansvar

enskildeinte bara för dendärför samtliga möjligheter, utanatt
inombäst kan tillgodosesför samhällets effektivitet,även ett

avvecklingdärföravreglerat Utredningen attsystem. en avmenar
sotningsmonopolet föredra.är att

de tidigarefrämst med stödUtredningen dock, avmenar
totaltavregleringsområdet,erfarenheter finns inom ettattsom

tordeförorda. Detborttagande regler inte är att varaav
period till dessfall under längreändamålsenligt i vart en

Vadreglering.förhållandena stabiliserats, hahar att en
sotningsväsendetomregleringutredningen föreslår såledesär aven

försvinner.innebär sotningsmonopoletattsom
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9.6 Utredningens huvudförslag

Utredningens huvudförslag: omreglerat sotningsväsendel ett
skall sotning och brandskyddskontroll ske.

Sotning skall utföras uppfyller deav en person som av
Räddningsverket uppställda kraven. Om sotningen avser en
enfamiljsbostad skall den kunna utföras ellerägarenav
innehavaren byggnaden eller anläggningen ellerav annan.

Kontrollen skall utföras kontrollant utsesav en som av
eller innehavaren byggnaden eller anläggningen.ägaren av

brandskyddsnivånFör höja förslår utredningenatt att
kontrollen skall utförlig och omfattande.vara mer

Vad kontrollen skall innehålla hur ofta dennärmare samt
skall ske bestäms Räddningsverket föreskrift.av genom

Vid varje brandskyddskontroll skall protokoll utfärdas.ett
Efter varje kontroll skall kontrollanten överlämna protokollett
till eller innehavaren byggnaden eller anläggningen.ägaren av

Om det föreligger fel eller brister från brandskyddsynpunkt
skall protokollet sändas till kommunen utförtdenav som
kontrollen. fall skall denl utfört kontrollen anmälaannat som
till kommunen kontroll har skett.att

Kommunen skall ha tillsynsansvar.ett

Sammanfattningsvis förordar utredningen sotningsmonopoletatt
skall bort. Härmed omreglering sotnings-tas attmenas en av
väsendet skall ske varigenom fastighetsägaren skall för attansvara
sotning och kontroll sker regelbundet andra änsamt att
skorstensfejare skall kunna utföra uppgifterna. Eftersom det
föreligger brandrisk skall denna förebyggas sotning ochen genom
kontroll.

Sotning skall ske samtliga eldstäder och andra fastaav
förbränningsanordningar med därtill hörande rökkanaler. Vad

gaseldade anläggningar skall dessa fortsättningsvisävenavser vara
undantagna från sotning. föreslårHär utredningen ingen
förändring i dag.mot
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Sotningen skall utföras kompetent innebärDet attav en person.
utföraren uppfyller de Statens räddningsverk uppställda kravenav
för utföra sotningen. Förslagsvis bör ha ungefäratt personen

färdigheter dagens skorstensfejare.samma som
Om sotningen bostad där endast familj boendeäravser en en

skall eller innehavarenägaren kunna bestämma han vill sotaom
Ägarensjälv eller han vill anlita någon ellerom annan.

innehavaren har således full valfrihet. Utredningen ägarenattanser
fullt kompetentär detta förebygga brandriskenavgöraatt samt att

allra helst i Förhållande till andra risker i bostaden.sett
Utredningen förutsätter någon form frivillig organisationatt av
eller certifiering kommer genomförasatt utövarna.av

Vad gäller övriga bostäder allmänna lokaler, skall,samt
eftersom det föreligger risk för tredje kompetentäven man, en

anlitas.person
Räddningsverket skall anvisa och råda den enskilde hur ofta en

sotning skall och bör ske respektive anläggning.av
Utredningen förordar vidare det skall ske kontroll frånatt en

brandskyddssynpunkt alla slag anläggningar i samtligaav av
fastigheter. Den skall idag gaseldade anläggningar.ävensom avse
Kontrollen skall det dvs. själva anläggningen ochsotas,avse som
kanalerna skorsten, tak och andra intilliggandeävensamt
byggnadsdelar.

Utredningen kontrollen skall utvidgas i förhållandeattmenar
till hur den utförs i dag. Den skall grundlig ochvara mer mer
omfattande i dag, kan provtryckningar ske ochän anlägg-t.ex.
ningens utvärderas. Utredningen detta innebärstatus attmenar en
sådan höjning brandskyddsnivån kontrollen kan skeattav mer
sällan förslagsvis år. Räddningsverket skallvartannat genom
föreskrifter framöver bestämma fristernasäven längd.
Räddningsverket skall bl.a. för vägleda branschen i föreskrifteratt

vad skall genomföras vid kontroll.ange som en
Utredningen förordar den skillnad finns i brandriskatt som

mellan olika objekt i framtiden skall belysasäven degenom av
Räddningsverket bestämda fristerna.



1998:45SOUÖvervciganden förslagoch98

de kravuppfyllerutförasKontrollen skall sompersonenav
teoretisktpraktiskt ochuppställt bådeRäddningsverket ursom

kontrollenutföraskalldenUtredningenhänseende. att somanser
skorsten-dagensmotsvarandekunskaperminstskall ha

härför.auktorisationhaskallfejartekniker. Vidare utövaren en
hänsynmedfärdigheterna prövassker såAuktorisation sätt att

uppställda kravenklarar dehanuppställts. Omtill de krav som
tidsbegränsat.skallcertifikaterhålls ett varasom

utfördenhindraringetnaturligtvis attDet är somsom
önskar.såtillfällevid ägarenkontrollen även sotar omsamma

detbrandskyddsnivånhöjaför äråtgärd attytterligareEn att
frånnoteringarprotokoll därutfärdaskontroll skallvarjevid ett
denskallprotokolletframgå. Avskallbrandskyddssynpunkt

skallVidareframgå.värmeanläggningenallmänna statusen
brandskyddsynpunktfrånfel eller bristerpåpekanden,eventuella

vidliknaskunnabörProtokollet ettutläsas.kunna
denöverlämnasskallprotokollbilbesiktningsprotokoll. Detta av
viddetOminnehavaren.ellertillkontrollenutför ägarensom
tillmeddelasdeskallbristerfel ellerföreliggerkontrollen

skallfallövrigaöversänds. lprotokolletkommunen, enattgenom
till kommunenskekontrollenutfördenanmälan somav

kontroll harinformationerhåller närkommunenvarigenom om
förhållandenöverblickkommunenHärigenom fårutförts. aven

sinutföramöjlighetdärmedochkommunen attinom en
tillsynsfunktion bästa sätt.

samtligaför idagskorstensfejarnaförteckningDen avsom
registerredanfinns såledesDettillhör kommunen. ettobjekt m.m.

försregistrera. Detfortsättakanvilket denihos kommunerna
möjligenventilationskontroll. kanDetangåenderegistervidare

register.sammanföra dessalämpligt attvara
Vägverketdetkansammanhangdetta nämnas attl

samtligaupplysninginnehållerbilregisteretadministrerar omsom
alternativtänkbartkunnaskulle attSverige.bilar i Det ettvara

föramyndighetRäddningsverket ellercentralt hosäven t.ex. annan
harUtredningensotningsobjektregisterliknande överett m.m.

tillsynsmyndighet.skallkommunenförordadock valt attatt vara
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Härigenom föreligger likhet med närliggande verksamheteren
ventilationskontrollen.t.ex.som

Räddningsverket skall uppställa erforderliga krav den som
skall och kontrollera. Det rimligt dessa nivåer följerärsota att
varandra. Grunden för få utföra kontroll först ha blivitäratt atten
behörig att sota.

skall råda fri prissättning.Det
Vad utredningen föreslår genomgripande förändringarär av

dagens sotningsväsende och Utredningen föreslårsystem. att
kan ändras under övergångstid, förslagsvis tilltvåsystemet treen

år. krävsDet lång tid för företag rimliga möjligheteratten ge nya
etablera sig området. vidareDet viktigt med informationäratt

främst till enskilda fastighetsägare och hushåll. Räddningsverket
och räddningstjänsten informerar redan i dag brandskydd ochom
brandrisker Det Brandförsvarsföreningen och degör ävenm.m.
olika brandförsvarsförbunden. Utredningen förutsätter att
intresseorganisationer för fastighetsägare villaägare-t.ex.som
föreningar informerar sina medlemmar. Utredningen utgår också
ifrån sotningsbranschen och andra medverkar medatt utövare
information.

9.7 Modifiering sotningsväsendetav

Utredningens förslag: modifierat nuvarande sotning-l ett
skall sotning och kontroll från brandskyddsynpunktsystem

kunna utföras kompetentäven av annan person.
Kommunen skall kunna låta den har erforderligäven som

kompetens utföra sotning och kontroll i den bostaden.t.ex. egna
skorstensfejare skall ha avlagtEn skorstensfejarexamen.

kontrollVid varje skall protokoll föras.
Anställningskravet för till utbildning inomatt antas

skorstensfejaryrkena bort.tas
Kungörelseförfarandet bort.tas
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hurpåförslaglämnadirektivenenligtUtredningen skall även
inomkan ökasinflytandefastighetsägarensochkonkurrensen

dvs.ansvarsförhållanden,för nuvarande engenomramen
sotningsväsende.nuvarandemodifiering av

för dagensinomdet svårttidigareSom är attsagts ramen
inflytande.konkurrenseninte bara öka även ägarensutansystem

vidtas.åtgärder kunnaföljandeskulleEmellertid
tillsättningvidanbudsupphandlinginföraGenom att av

ökadsotningsdistrikt kaninomskorstensfejarmästare ett en
räddnhgstjänstlagenihinderfinns ingetLippnâs.konkurrens Det

kommunenräddningstjänstförordningen utsereller i attmot
Möjlighetenanbudsupphandling.skorstensfejarmästare genom

Även detinte.tillämpastillgådagalltså redan ifinns att ommen
tillämpligupphandlingoffentlig ärosäkerhet lagenråder omom

upphandlingjämförbarmeningutredningensändock enligtbör en
intressentersådantskeUpphandlingen kanske. sätt att som

ombesörjaföranbudkompetenskrav lämnaruppfyller givna att
bestämdundervisst pristillsotningenföreskrivnaden ett en

kravvälja vilkasjälvdärvidkantidsperiod. Kommunen som
avtalslängd.pris ochuppställs t.ex.

sluts idagavtaldehävdavill här bestämtUtredningen att som
förorda.avtalsperioderBetydligt kortarealltför årlånga. attär

avtal skallnuvarandeföreslåintekan däremotUtredningen att
själva kommamåstetidpunkt. Dettatill viss parternasägas enupp

överens om.
är underökaduppnå attEtt sätt attannat en

sotningutförandetförflertillåta aktörerkontrollerade former av
ändamålet.förcertifieradeskallkontroll.och Dessa varapersoner

kraven förföreskriftermeddelaskallRäddningsverket om
förhållandecertifieras. Dettaskalldeutbildning sompersonerav

skallskorstensfejaimästareintressantfrämstblir kanske när ny
vissflera utifrånmellanväljakanvarvid kommunenutses en

dennefastighetsägarefall kan närkompetensnivå. I t.ex.annat en
aviseringfårskorstensfejarmästaren attordinarievia den omen

framföraochkontakta kommunenkontroll skall skesotning och
Detskorstensfejare. ärha distriktetsinte villhanönskemål attom
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då kommunens sak besluta kan bli fallet.så Denne andreatt om
skorstensfejare kan skorstensfejarmästaren i det angränsandevara
distriktet eller certifierad Genom tillåta fler aktöreratten person.

marknaden ökar indirekt fastighetsägarens valmöjlighet och
därmed inflytande.

Vidare föreslås den undantagsmöjlighet föreligger iatt som
fråga undantag från skall utföra sotning och kontrollom vem som
skall utvidgas till gälla den kompetent härtill.ävenatt ärsom
Utredningen därvid den skorstensfejare skallärattmenar som
kunna utföra sotning och kontroll åt sig själv. Vidare skall även
den till enfamiljsbostadägare kompetent härtill kunnaären som

sin anläggning. Ansökan skall hos kommunensota göras som
således beviljar undantaget. Utredningen undantags-attmenar
möjligheten skall användas i utsträckning fallet istörre än ärsom
dag. Möjligheterna för kommunen medge någonatt änatt annan
skorstensfejama i distriktet skall utföra sotningen och kontrollen
utvidgas således till gälla den sökande har särskildatt om
kompetens.

Kommunen för sotning och kontroll ochatt görs attsvarar
kontrollen utförs på korrekt sätt.ett

En fördel med bibehållna ansvarsförhållanden kommunenär att
får bättre möjlighet till sotningen och kontrollen utförsatt atten se
i enlighet med det regelverk finns. Genom kommunen ärattsom
ansvarig för sotning och kontroll utförs har den till detatt att attse
finns tillgång till utför sysslan.personer som

Sotning och kontroll skall idag ske vid tillfälle. Försom samma
tydliggöra kontrollens betydelse utredningen dock detatt attmenar

vid förrättningen skall utfärdas protokoll utvisar anlägg-som
ningens från brandskyddssynpunkt.status

l räddningstjänstförordningen kompetenskrav föranges
skorstensfejarmästare. Några motsvarande kompetenskrav finns
inte beträffande skorstensfejare. Detta regleras i dag genom
kollektivavtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna.
Utredningen krav utföraren har genomgåttatt attmenar
skorstensfejarlinjen skall införas.
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ledigförklarad tjänstskalldagensEnligt systern somen
Inrikes Tidningar.i ochPost-skorstensfejarmästare kungöras

mening slopas.enligt utredningenskrav börDetta

och kompetensUtbildning9.8

utföraforskall anlitasUtredningens förslag: Den attsom
kompetensbrandskyddet skall hakontrollensotningen och av

skall dessutomutföra kontrollenhärför. skallDen varasom
certifierad.

ochutbildningenriktlinjer förskallRäddningsverket ge
utbildningen.tillgången tillsäkra

bådeutförakompetentfinns idag yrkeskårDet är ansomen
skorstensfejarna.brandskyddskontrollen, nämligensotningen och

jämterimligt dedetmonopolet bortOm är atttas som
kompetens.vissdessa sysslor harskorstensfejarna skall utföra en

medi nivåkompetenskravtorde lämpligt det utarbetasDet attvara
modifieradeskall gälla i detdagens. Detta systemet.även

yrkesutbildningenhandhar i dagensRäddningsverket system
Räddningsverketsbedrivs vidUtbildningenför skorstensfejarna.

där sådanlandetenda stället idetskola i Rosersberg. Detta är
skorstens-elevernuläget avlägger 50utbildning bedrivs. l ca

utbildningengenomgåAntaletfejarexamen varje år. personer som
centralMedförhållandevis litet.med andra ordär en

lárarkompetensmöjligheterna till högsäkerställsutbildningplats
förutsättningutbildningsanordningar vilketerforderligaoch är en

drivstillfredsställande.skall bli Detutbildningsresultatetför att
Räddningsverkets regi.området iforskning inomdessutom

möjlighetfinnasutredningens meningskall enligt ävenDet att
angelägetdockerhålla utbildning. Detandra är attgenom organ

deutarbetarmed ochsin kompetensRäddningsverket med är
skallVidareutbildning skall krävas.för denplaner som

utbildtingsplatser.tillfinns tillgångRäddningsverket säkra detatt
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modifiering nuvarande sotnings-Vid alternativet om en av
anställning inomutredningen kravetmonopol föreslår att om

yrkesutbildningensotningsverksamheten för kunna till tasatt antas
för fåmedföra det lättare kvinnorbort. bordeDetta även är attatt

tillgång till utbildningen.
föreller tidigare skallgenomgått utbildningDen attnusom

förslaget hasin verksamhet i enlighet med det tänktakunna utöva
legitimation härför.formen av

utformattillämpas icertifieringssystem i dagDet är stortsom
kan efteruppfyller vissa kravföljande Ensätt. t.ex.person som

viss uppgift. Certifiering gällergodkännas utföraattett enprov
de referensertid. Certifieringsorganet går igenomunder vissen

möjlighetvill certifierassökanden lämnat densamt ger somsom
kunskaperna.skriftligtgenomgå utgör testatt ett en avprov som

deuppställts erhållersökanden uppfyller de kravOm ettsom
tid och för visst ändamål.certifikat giltighet under visshar ensom

för uppgifteni sin ackrediteradeCertifieringsorganen är tur av
kontroll,teknisk SWEDAC.styrelsen för ackreditering och

vilketcertifieringsorganenStyrelsen dessutom tillsyn överutövar
årligt besök.sker minst ettgenom

väl fungerandeUtredningen detta idag systemettanser vara
tillgodose ställs detkan de krav systemet.nyasom som

har valt lösa dennautredningenskall observerasDet attatt
utbildningssystem i bådafråga inom nuvarandeförramen

uppdragförslagen. ingått i utredningenshar inteDet prövaatt
finansiering och andrafrågor huvudmannaskap, merom

Utredningenutbildningen.grundläggande angåendefrågor
Räddningsverksutredningenhänvisar i delar till Födessa

1996:10.
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imkanaler och9.9 Särskilt om

ventilationssystem

sotning ochRegleringenförslag:Utredningens av
bort.imkanaler skallbrandskyddskontroll tasav

betjänarventilationssystemimkanal den delEn ettär ett somav
först uppstårdetbrand skall uppstå krävskök. För attatt enen

och vidarevia fläktenden sprider sigbrand spisen och att upp
tordeantändas.kan Detdet finns fett i imkanalensamt att som

finns iimkanalerfett avsättningar i debildas och andra sommer
brandriskenstorkök varföranslutning till och ärrestauranger

där.större
ioch kontrollerasbostadskökdag skall imkanaler till1 rengöras

beroendesjätte årgenomsnitt tredje ellergång vartvart aven
kontrolleraslmkanaler iventilationssystemets restaurangertyp.

det då behövs.sextonde vecka och rengörs omvar
skall skelmkanaler ingår i de flesta ventilationssystem. Det en

fastigheter, främstallaobligatorisk kontroll ventilationssystem iav
sammanlagt 1,8flerbostadshus allmänna lokaler.i och Av ca

kontroll.dennaundantagna frånmiljoner småhus 80%är ca
med stödsåledeslmkanaler kontrolleras och iblandrengörs av
ventilations-funktionskontrollFörordningen 1991:1273 avom

system.
räddningstjä-brandskyddskontroll enligtinnebärPraktiskt en
förordning inämndaventilationskontroll enligtlagen och ovanen

kontrollen ochskall efterprincip åtgärder. Imkanalensamma
bestämmelserna. Arbetenaenligtrengöringen uppfylla kraven

syfte.utifrån regelverk med delvisutförs olika samma
ochreglerna för sotningfått synpunkter påUtredningen har att

ventilationskontroll, OVK,obligatoriskkontroll reglernasamt om
sinsotningsföretag utnyttjarsak ochjust behandlar attsamma

fallventilationskontrollen. detvid Imonopolställning ett
det ändåanbudet kandet förmånligastesotningsföretag inte lämnat

väljainteför fastighetsägarenbli kostsammaretotalt attsett
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sotningsföretaget. Skälet kombinerasotningsföretaget kanär att
Ävenarbetet med OVK med sotning och kontroll. annatom

företag väljs kan sotningsföretaget lagstadgad kommamed rätt
därefter och utföra sotning och kontroll. Sotningsföretaget får
därmed betydande konkurrensfördel. kan i sin negativtDetta turen
påverka produktivitets- och effektivitetsförhållandena området
för OVK. skapar konkurrensproblemDetta onödiga kostnaderoch
för fastighetsägare.

Det inte ovanligt företag bedriver såväl monopol-är att
verksamhet konkurrensutsatt skaparverksamhet. Dettasom
erfarenhetsmässigt konkurrensproblem främst i de fall desom
båda verksamheterna bedrivs inom företag ellersamma
organisation. sådana fall finnsl alltid möjlighet användaatt
ekonomiska frånöverskott monopolverksamheten för att
subventionera via priserna den konkurrensutsattat.ex.- -
verksamheten, s.k. korssubventionering. kan i sinDetta sättatur
konkurrensen helt eller delvis spel.ur

Privata företag inom sotningsväsendet bedriver numera,
förutom sotningsverksamhet på entreprenad kommunen,
verksamhet konkurrensmarknader såsom översyn av
ventilationssystem och fastighetsservice. fleraorsak bland tillEn
denna utveckling torde företagen sig förvill kompenseraattvara
det intäktsbortfall följt kontrollfristerna för sotning ochattsom av
successivt har förlängts. företag delenEtt intäkter till störrevars
härrör från monopolverksamhet har klara fördelar vid konkurrens
med företag hela verksamhet konkurrensutsatt. tillärvars
samkostnaderna för olika verksamheter.

finnsDet inget uttryckligt förbud skorstensfejarmästareför en
vid sidan sotningsverksamheten verksamhet.bedrivaatt av annan
får dock inte tillåtet till tillsynDet direkt i anslutningattanses vara

och kontroll fastigheter från brandsäkerhetssynpunkt säljaav varor
och tjänster brandskyddsområdet. Utvecklingen har dock
medfört sotningsföretagen med från kommunenstöd denatt av
delegerade myndighetsutövningen fått konkurrensfördelar vid
utförande andra tjänster fastighetsägare sotning. Detän ärav
därför lämpligt dessa åtgärder i fall samordnas. inteDet äratt vart
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vid tvååtgärderskall vidtassamhällets sidalämpligt det frånatt
utföras vid tillfälle.rimligen kantillfällen ettsom

imkanaler.bränderiinte uppgifterofficiell statistik finnsl om
bränder. Ensker några sådanakan bero det inteDetta att annan

tillsprider sigspisen intebrandmöjlighet kan att envara
köketmaterial ibrännbartimkanalen till t.ex.utan annat som

skåpluckor.
imkanaler""Brandskydd ihar i undersökningenPeterson

Rengiringenimkanaler börfram tillkommit rengöras.att som
bedömsventilationsfunktiorenupprätthållagenomförs för att
sotningbehovetfor täckatillräckligenligt Peterson att avvara

alltsåsyfte. Fråganbrandförebygganderengöring medeller ir om
inkanaler.sotning och kontrollfinns behovdet verkligen avav

börinkanalerbrandskyddskontrollgäller sotning ochVad av
värderingbrandriskerna skevärdering även av ommen enaven

konstaterasHärvid kan detanvänds effektivt.samhällets resurser
iörlängts vidharkontroll imkanalerför sotning ochfristernaatt av

antalhar visattillfällen dettafall två störrei ettattutanvart
År till år.från tvåförlängdes fristernabränder. 1988 tre

tillårfranfristerna under år 1997Räddningsverket förlängde tre
bostadskök.avseende imkanaler iårsex

förändratshardärmed tillagningssättochMänniskors matvanor
Spisarnashalvfabrikat.snabbmat ochtillfrån långkok matt.ex. av

finnsdet regelmässigt nteändrats detutförande har sätt att en
förekomnande i dag.vanligtlåga. Mikrovågsugnar äröppen mer

ochbrärdervisar någrastatistiken intejämteDetta attatt
kontrollbehovetventilationskontroll täckergällande regler avom

belägg förinte finrsdetutredningenimkanaler gör attatt menarav
och kontrollerasamhällets sidafinns behov fråndet sotaattatt

kzn dessutomfastighetsägarebostadskök. enskildi Enimkanaler
fett kan droppaske eftersomrengöring börenkelt märka när en

i henmetbrandriskerspisen.från fläkten Av anserovan
deninteimkanalerriskutredningen den utgör äratt avsom

egelbundensamhället utförmotiverardetdignitet attatt en
och därmed inteberättigatdärför intehärav. kankontroll Det vara

på.samhälletsanvändaeffektivtheller sätt attett resurser
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förslår därför regleringen imkanalerna iUtredningen att attom
bostadskök skall och kontrolleras bort. Imkanaler isotas tas
flerbostadshus och kontrolleras i enlighet medrengörs
ventilationskontrollen.

i restaurangkök och storkök särskiltImkanaler utgör ettm.m.
problem inte bara brandrisk behovetstörre ävenutanp.g.a. aven

hänsyn till tredje sker idag brandsyn i samtligaDetatt ta man.
allmänna lokaler. därmed lämpligt det vid brandsynenDet är att

ske kansker kontroll imkanalerna. Om rengöring böräven en av
Ventilationssystem ingår i denanlitas.rengörareen som

flerbostadshus ochobligatoriska ventilationskontrollen i rengörs
kontrolleras enlighet ventilationskontrollen eller dvs.i med OVK,

utföraskorstensfejare behöver inte nödvändigtvis arbetet.
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Konsekvenser10

prisetomregleringsförslagetmed äreventuell konsekvens attEn
motverkaskandettaökakommatjänsterna kanför att genommen

tjänster. Detmed andrakombineraskontrollochsotningatt
enskilde.denbilligare förblikommadärmedslutliga priset kan att

konkurrensförhållandenaförutsäga hursvårtkanDet attvara
bemärkelseegentligikonkurrensglesbygd ochblir i om en

detglesbygd varföritill tjänstenfinns tillgångdaguppnås. l även
framtiden.ifinnsbetvivlafinns anledning äveninte utövareatt

dagpåverkas. I ärtorde kommamiljönhellerlnte att
förhållandedettatyderoch ingetbegränsademiljöutsläppen att

föreslagits.vadannorlundaskulle bli somgenom
omregleringvadbelysa fråganharUtredningen även att enom

mellan kommunenavtal gällerför dekonsekvenserfå förkan som
utredningens gångEftersom det underskorstensfejarmästarna.och
samarbete mellantillinställningpositivalltmerframkommit en

själva.fråga lösesför dennamyckettalar parternaattparterna av

mellanavtalenUpplösning10.1 av

skorstensfejarmästareochkommun

förändrassotningsmonopoletavvecklingeventuellVid aven
mellanslutitsavtalenpå såförhållandena sättäven att som

påverkas.kan kommaskorstensfejarmästareochkommuner att
följdervilkapåverkasavtalsförhållandetdå hurFrågan samtär

få fördetta kan parterna.
desstillbestämdB-avtalenochiAvtalstiden A- är

tidpunktfall Vid denna65 år.i de flestaskorstensfejarmästaren är
tid,under kortareC-avtalen gälleravtalstidensåledeslöper ut.
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mellan fyra och åtta år, och kan förlängas med vissannanen
bestämd tid.

Avtalen slutna mellan kommunen den kommunalaär genom
nämnden och skorstensfejarmästarna. har skett frivilligDetta

Avtalstypen har rekommenderats ochväg. utarbetats respektiveav
förbund. förhållandeDet kan bli aktuellt härparts är attsom

riksdagen beslutar lag skall träda ikraft innebärattom en ny som
sotningsmonopolet försvinner. Kommunen vid sådant fallatt äger

inte någon eller långtgående någonstörre rätt än attmer annan
Ävenbesluta kommuninvånarnas sotning. avtalen iom om

praktiken blir verkan sker detta inte automatiskt förutan utan att
de skall upphöra krävs angriper det, dvs antingenatt part atten

sinsemellan vad skall ske med avtaletär överensparterna om som
eller det. Om däremot intesägeratt parterna parternaen av upp
kan komma uppstår allmäntvist domstol haröverens atten som en

utifrån vad åberopar.avgöra parterna
lagAtt blir gällande betrakta vad iär atten ny som man

doktrin, inom rättsvetenskapen, kallar förhållande.ändrat lett
allmänhet står avtal fast ändrade Förhållanden inträffarävenett om
och det inte längre har ändamål för eller detäven ett partenom ena
blir betydligt betungande i jämförelse med motprestationen änmer
vad han beräknat. avtals giltighetEtt kan i regel inte ändras för att
händelser utvecklat sig vad hade tänktsätt änett annat parten
sig.

kan haEn avtal gäller för bestämdrätt sägapart att ettupp som
tid på grund ändrade förhållanden eller motpartensav
kontraktsbrott. avtal kanEtt på grund ändradesägas upp av
förhållanden skadeståndsskyldighet inträderutan att om en
oväntad eller extraordinär händelse inträffat. Sådana ändrade
förhållande åsyftas lagstiftning, naturkatastrofer,ärsom ny
eldsvådor, statligakrig, ingripanden, arbetskonflikter, stark
inflation och liknande. ändrade förhållande inträtt fårHar en

Ärrättslig bedömning sin början i vad reglerat i avtalet.ta parterna
frågan inte fårreglerad falla tillbaka på allmännaman
avtalsrättsliga principer. Vidare får vägledning sökas i lagregler
eller i allmänna tillämpade rättsgrundsatser.
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avtalenhäxaskorstensfejarmästarnaavtalen kanEnligt om
förstmmelsenåligganden och ärfullgör sinaintekommunen av

väsentlig betydelse.
lagstiftninghänvisning tillmedhävdarkommunenOm at1 ny
uppsägning:illskälförhållandenmedför sådana ändrade att

betraktauppsägningendetta medföraföreligger kan är :ttatt som
kommaskadeståndsskyldighet kanvilketkontraktsbrott å attett

aitalen kansåledes sägasproblemetfölja. FöreliggandeDet är om
sigådragerdennekommunen attutanupp av

skadeståndsskyldighet.
sökas itidigaevägledning,eventuellskallFörst sagts,somen

intressekanvaraklausulfinnsoch avtalenavtalet. Bl A avsomen
EnligtA-avtalets 15idessutomnämligen l0 § samt

skyldighetskorstensfejarmästareihar attbestämmelserna 10 §
iändringarCllarbetsuppgifterutökadegodtainom vissa ramar

eller andralagstiftningföljerenligt avtalenåligganden avsom
Klzusulenmyndighet.statligutfärdadebestämmelser tasynesav

intevilkamarginellförhållandenändradesikte art,av mer
ändradeavtalet.för Deförutsättningarnagrundlägganderubbar de
ändradeFrämstaktuella härtordeförhållanden ärvarasom

A-avtaletsIskall utförassotningenhurförhållanden om
ändrarkonmunendessutombestämmelse §15 att omanges
avtaletkan kommunendriftsformdriftsindelning eller säga upp

förhållandeVid sådantuppsägningstid. ärmånadersmed 12
skorsensfejamästarenskyldig placeraavtaletenligtkommunen att

anställningerbjuda honomellerorganisationeni den amanennya
förhållandesikte på detKlausulenkommunen. attinom tar

skorstensfeja-varvikommunaliserasskullesotningsväsendet
tveksamtanställning. Detskullemästaren garanteras omen

driften.borttagandeomfattarklausulen ett av
innebärbestämmelse 14 §finns attC-avtalensl somen

grundsakligåberopandeavavtalet medkankommunen säga upp
föreliggergrundsakligersättningsskyldig. inteOmbliutan att en

rörelsen.inlösaskyldigkommunenär att
medoch kaiavtalen Btveksamt Asåledes sägasDet är uppom

påmonopolet avskaffas. Svareti avtaletklausulstöd omav en
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eventuell skade-frågan hur avtalsförhållandet påverkas och en
fårståndsskyldighet föreligger vid borttagande monopoletett av

istället sökas utanför avtalet antingen särskilda rättsregler elleri
allmänna rättsgrundsatser.

bygger i fall huvudprinciper nämligenAvtalsrätten på tvåvart
avtalsfrihet fritt avtal,råder, dvs. för och ingårättenatt attvar en

förpliktelsen.och avtalsbundenhet dvs. bundnaäratt parterna av
Huvudregeln varje individ skall själv välja han villkunnaär att om

avtalet skallingå avtal, han skall ingå avtal med vadsamtvem
avtalsrättsligainnehålla. principer bakgrunden till deDessa utgör

tillförsäkrateorierna. Principen avtalsbundenhet attom avser
de rättigheter avtalen innehåller.parterna som

viktig ligger iEn begränsning den fria partsviljanav
tvingandeindelningen i dispositiva och tvingande regler. De

reglerna förhindrar med rättslig avtaletverkan ettparterna att ge
innehåll härpåstrider tvingande Exempelrätt. ärmotsom

principkonsumentskyddslagstiftning. dispositiva reglerna iDe ger
frånfull avtalsfrihet glömt eller avstått attparterna t.ex.men om

avtala något få betydelse förkan de dispositiva reglernaom
avtalstolkningen. påtalasomständigheter börDetta är partsom av

giltigaför bli mellanatt parterna.
finnas avtal skall hållas.kan undantag till principenDet attom

kansådant undntag det benämns omöjlighetsläran. DetEtt är som
uppfylla inteuppfattas självklart avtal inte går attatt ettsom som

kan lika självklartfullgöras, dvs. omöjlighet. dock inteDet ären
kan ha försattlämna avtalet skadeslös. kanPartenatt parten

medkontrahenten hade fogi ekonomiskt läge attett motpartensom
med avtalet.räkna p.g.a.

förändrade avtalet skallHuvudregeln vid förhållanden är att
avtalsbundenheten det skall kunna blihållas, dvs. kvarstår. För att
ändra avtalet förhållanden krävsaktuellt på grund ändradeatt av

drabbade bort förutse denden inte kunnat elleratt parten senare
händelseutvecklingen. den situationenkanMan säga att nya som

inträffat inte omfattas förutsättningarna förhar längre deav
förändring förutsättningen kan ligga i faransavtalet. En sägasav

vid långvariga komplicerade dettariktning och avtal. Men
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insettskäl förkan ocksåförhållande utgöra attatt anta parternaett
iskall stå fastavtaletförtagit risken ävenoch därmed också att en

konsekvensernabäramåsteregelsådan situation. Som part aven
ändåkandetingående. Menavtalssamband medsina misstag i ett

sambandtänkt iingenderaomständigheterfinnas partensom
Även påverkaskallnormalt intedettaavtalsslutet.med om

i denavtaletmeningendet intekanavtalsbundenheten att nyavara
vadavtalheltinnebärasituationen skulle än parternaannatett

isåledesmåste kunnasig. Undantag görastänktursprungligen
detfinns harteorierolikavissa situationer. De gemensamt attsom

denomfattningochden överskallförändringen atttypvara av
denavtalet, iförunderlagetinnefattad ihuvud inte kan anses

individuellaavtalstyp och detillmed hänsynriskfördelning som
i avtalet.liggakanmomenten anses

kunnaeller bortinte kunnatdrabbadekrävs denDet partenatt
detinträffa. Omskulle kunna ärhändelsendenförutse att senare

inteavtaletvika såhållasavtal skallså kan principen attatt geom
denuppfyllelse iAvtaletstänkt sig.betungande hanblir änmer

ursprungligadetinte längreomfattassituationen avnya
avtalsunderlaget.

upplösning.medföra avtaletskanförhållandenändradeOlika
i 36bestämmelsen §aktuellablirfrämstregler ärDe som

börförutsättningsläran. Detbenämnsoch detavtalslagen som
kanbillighetshänsyn,möjliggördessaanmärkas eftersomatt

inbördesdärförgenerell bl.a.bedömningen inte att parternasgöras
variera.kanstyrkeförhållanden antas

efteravtalmöjlighetenanvändbaraDen attmest anpassa
avtalslagen. lenligt 36 §jämkningförhållandenändrade är
förhållanden".inträffadeordenmed "senareuttrycks detlagtexten

särskiltförarbetenaenligtförhållanden börändradeJämkning vid
handavtal. förstalångvariga l äranvändning vidtillkunna komma

klausulersärskildajämkningvidtillämpligbestämmelsen menav
förklarathelhet blirsinavtalet irättsföljdmöjlig är atten annan

bestämmelsentillämpningför ärförutsättning ettogiltigt. attEn av
denfallet iknappastkanoskäligt. Dettaavtalsvillkor är nuvara

ochmellan kommunenmed avtalensituationenaktuella
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skorstensfejarmästaren, vidsärskilt inte bakgrund attmot av man
oskälighetsprövningen skydd förskall hänsyn till behovetta av

bliförefaller därför inte troligt avtalet kanDetpan. attsvagare
overksamt med tillämpning avtalslagen.36 §en av

Vid avtal förhar lång giltighetstid naturligtvis riskenär attsom
det ursprungliga förutstättningarna för ändrasavtalet Dettastörre.
förhållande kan då insettskäl för antagandetutgöra ett att parterna
och därmed för händelsetagit risken avtalet skall fast istå ävenatt

radikala förändringar. särskild väsentlighetDet torde krävasav
förutsättning för hävning långvariga avtal.som av

rättsfall Domstolenl uttaladeNJA 1994 359 Högstaett atts
oskäligts.k. evighetsavtal inte betraktasvidare kundeett utan som

i och för sig bestämmelse detta slag måsteäven ansesom en av
avgifteroskälig enligt avtalslagen. bestämmelse36 § Ensom om

för all framtid ansågs inte skäl förjämkningutgöraensamt
Förutsättningsläran skulle stöd förkunna åberopas som

befrielse från avtalsforpliktelse förhållanden.vid ändrade Denen
innebär något förenklat avtal kan förklaras ogiltigtatt ett om en
förutsättning vid avtalets ingående oriktig, varitär att partenmen
okunnig intedet har inträffat förhållande partenom senare som
kunnat skallräkna med. Avtals innebörd detnormala är att
innebära fördelarnafördelar för båda och de avseddaparter om

bristandeuteblir kan det föreligger oriktiga ellersäga attman
förutsättningar. bristandeha insett denMotparten måste

uppfyllt.förutsättningen varvid det s.k. synbarhetsrekvisit är
bristandeDärefter måste det bedömning dengöras omen

förutsättningen kanavtalenrelevant. tveksamtDetär är även om
bli overksamma tillämpning förutsättningsläran.med en av

jämkningmöjlighet tillåta bortfall ellerEn att ett avenannan
omöjlighet ochavtalsförpliktelsen lärorna kallasvadär om som

ingåendemajeure. Inträffar efter tidpunkten för avtaletsforce en
fullgörahändelse innebär det blir omöjligtatt att ensom
drabbasavtalsförpliktelse gäller det denavgöraatt avsomom

bort förutse denomöjligheten fullgöra avtalet förutsett elleratt
fallet bordehändelseutvecklingen. skulleOm så ettsenare vara

siginnebär redan iförbehåll gjorts i avtalet. avtals tidslängdEtt att
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för och måst:förhållanden ökar dettaändrade parternautrymmet
avtal kan därför blikalkylera för sådanamed. attjusteraUtrymmet

synnerligen snävt.
vägledning vidavtalen inteSammantaget kan sägas att enger

uppsägning förhållanden. Vidare det svårtändrade är attp.g.a.
medmed rättsgrundsatserstöd lagregler eller allmännaav

medför ellerbestämdhet uppsägninguttala i frågansig om en
intekommer medföra skadeståndsskyldighet. Om parternaatt en

skallkan komma slutligen frågablir tvistenöverens somen
bedömningsindomstol. Domstolen har grundaavgöras attav

öregripasintevad anför förfarande kani målet och dettaparterna
kankonmunLitredningen. kan därmed inte uteslutasDet attav en

åläggas skadeståndsskyldighet.en
offentigrättsligtSamtidigt kan bedömning ske etturen

har ingåttsperspektiv. skulle kunna avtalen inteDet sägas att
inågon "fri marknad" de har sittutan att ursprung en

bakom-deioffentligrättslig monopolkaraktär. Omreglering av
nuvarandeliggande offentligrättsliga inte fanns skulleregleringen

ochkommmersotningsavtal inte ha ingåtts. Endast
därförskLlleskorstensfejarmästare kan avtalsparter. Avtalenvara

utfyllnadkunna komplement ochsägas utgöra närmast ett aven
avvecçlingoffentligrättslig lagstiftning. Genomförs aven

avtalspartbli isotningsmonopolet kan fastighetsägaren komma att
träffaförhållande vilken han kantill skorstensfejarmästare meden

kan innebära,avtal med. avveckling sotningsmonopoletEn somav
omöjligt förtidigare rättsligendet i framtiden kansagts, att vara

kommunen nuvarandeavtalspart på sätt.att vara
ändradföljdinte tillKommunen råder över att staten av
mellaninnebörilagstiftning avtalsförhållandet en annanger

t/ekankonstitutionell synpunkt råder det ingenFrånparterna. om
förutsätt-lagstiftning kan ändra de rättsligaatt staten genom

följd det kanningarna för avtalsförhållande vilket kan få till ettett
frågakomma upphöra mellan särskildEn är statenatt parterna. Jm

skidai sådant fall blir ersättningsskyldig den lider attmot som av
i så fall finnasavtalen upphör i förtid och vilken rättslig grund som

för sådan ersättningsskyldighet.en
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kapEnligt 2 första stycket regeringsformen varje18 § är
medborgares egendom tryggad ingen kan tvingas avståattgenom

egendomsin till det allmänna eller till enskildnågon genom
expropriation eller sådant förfarande tålaeller detannat att
allmänna inskränker användningen mark eller byggnad utomav

det krävs för tillgodose angelägna intressen. Enligt andranär att
stycket i lagrum skall den tvingas avstå sin egendomsamma som

tillförsäkrad ersättning för förlusten.vara
bestämmelseDenna torde inte tillämplig samband medivara

avtalen mellan kommun och skorstensfejarmästare. skorstens-En
fejarmästare tvingas inte avstå någon egendom till följd av
lagförslaget kan fortsätta med sin verksamhet, underutan men
andra förutsättningar.

Bestämmelserna egendomsskydd i Europakonventionenom
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna kan dock intresse.visstvara av
Konventionen har ställning svensk lag, lagennumera som

den1994:1219 europeiska konventionen angående skydd förom
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Enligt

regeringsformen2 kap 23 § förbjuds lagstiftning strider motsom
konventionen.

Konventionens skydd inskränkningar i egendomsskyddetmot
omfattar till skillnad från kap 18 regeringsformen all slags2 §- -
egendom och också intressen olika slag har ettavser av som
ekonomiskt värde, bedriva viss näringsverksamhet.rättent.ex. att
Principiellt bör det därför föreslåsde ändringarprövas om som nu

förenliga med konventionen eller inte. emellertid svårtDetär är att
krav ersättning i detta fall kan gällande med stödsäga görasom

konventionen. rimlig avvägning får mellan detEn görasav
ochallmännas den enskildes intressen. Därvid måste vägas att

sotningsväsendet form offentlig förvaltningär en av genom
enskild och inte något renodlat enskilt intresse i konventio-utgör

mening. Skorstensfejarmästarna kan i viss meningnens anses
Ändringarföreträda det allmänna. i deras rättsställning kan därför

parallellervissaha med interna organisationsförändringar eller
uppgiftsförändringar inom offentliga förvaltningen.den Enligt
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oproportionerliga.inteskerkonventionen får de ingrepp varasom
starktingen ellertillåtnaVissa ingrepp har atttrotsansetts en

exaktadeemellertid oklartersättning utgått. Detreducerad är var
går.gränserna

monopol knappastupphävandeGenerellt hävdaskan att av
samhället.ersättningsanspråkförgrundborde någonutgöra mot

blirsinmisterskorstensfejarmästareden ensamrättFör som
konkurreraförmåganhelt beroendemarknadsbortfallet attav

kansotningsföretageffektivtupphört. Ettsedan särställningen
framtidenkommer ifördel fri konkurrens. Detdärvid ha stor av

bedriva ellerskorstensfejarmästareförförbjudetinte attatt envara
hellerDärmed skulle inteverksamhet.sinexpanderaatt

fall avtalenersättning i detillnågonEuropakonventionen rättge
sig ilyckas hävdaskorstensfejarmästare intei förtid ochupphör en

framtidaden konkurrensen.
gjordes iövervägandentillhänvisasAllmänt kansätt som

rörandeavvecklingkärnkraftenslagstiftningensamband med om
hörandedärtilloch andraersättningsskyldighetallmännasdet

1997/98 NU 5.bil och 61996/972176 1frågor. prop samt
vissasammanhangi dettajämförelse visst intresse närärEn av

linjetrañktillståndsinakollektivtrafiken mistetrafikutövare inom
upphävandehävdadesfalletdet1984/852168. lprop ettatt ett av

tillersättningföranledainte bordeprincipiellt rättmonopol sett
såförhållandenaSamtidigt ansågsersättning. 50.prop att vars

tillståndmist sinatrañkutövaredespeciella bordeatt somgeman
huvudmännen ikörningarkonkurreraoch villeinte omsom

rörelsenidede tillgångarframtiden använträtt att somen
särskildprövadesför inlösenvillkorinlösta. Frågan enavom

ochbuss-1985:450lagennämnd enligtinrättad om
mellanfinnsskillnadviktigtaxivärderingsnämnden. En som

förstnämndai dedetnuvarandelinjetrañktillstånden och är att
avtal.ingångna Detfrivilligtsistnämndafallen tillstånd och irör

nämnd.inrättaändamålsenlig lösningkan kanske att envara en
inlösenforfarandebör dock konstaterasDet även ettatt om

inte uteslutas.enligtcivilrättslig talantillämpas kan ovanen
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10.2 Kommunal näringsverksamhet och

myndighetsutövning

det fall kommunenl omreglerad sotningsmarknaden ansvarges
för kontrollera fastigheterna uppfyller givna krav frånatt att
brandsäkerhetssynpunkt måste särskilt analyseras effekterna i de
fall kommuner utför sotningen i regi för närvarande |8som egen

totalt 330 sotningsdistrikt. betydelseAv därvid ocksåärav att
många kommuner bedriver OVK, fastighetsservice denm.m.
"öppna" marknaden.

Enligt kommunallagen gäller huvudregel kommunattsom en
inte får bedriva näringsverksamhet konkurrensmarknad. Enen
huvudprincip kan också kommuner inte fårsägas att tavara
affärsrisker med skattemedel. Flertalet kommuner utförsom
sotning i regi bedriver OVK och närliggandeävenegen
verksamhet andra kunder/fastighetsägare denän egna
kommunen. Kommunen bedriver i dessa fall verksamhet den
"öppna" marknaden. Konkurrensproblem kan uppstå, t.ex.
underprissättning från kommunens sida aktuella tjänster medav
stöd skattemedel.av

frågaEn bör diskuteras i detta fall hur kommunensärsom
myndighetsroll kan påverka kommunens producentroll och
konkurrensen marknaden för sotningstjänster. Myndigheter som
har tillsyns- eller föreskriftsansvar visst område säljerett varor

tjänsteroch har anknytning till området kan problem.ettsom vara
Berörda marknader har inslag småföretag. har visatDetett stort av
sig det vanligt kommuner säljer konsulttjänster,äratt ävenatt
installationsarbeten och brandskydd. Vid dennarörvaror som
försäljning har kommunen åtminstone klaratvå konkurrens-
fördelar jämfört med konkurrenterna. det förstaFör kan den som
omfattas kommunens/myndighetens tillsyn uppleva attav
resultatet denna kan påverkas köp kommunensav genom av varor
och tjänster. detFör andra har kommunen möjlighet att
subventionera konkurrensutsatt verksamhet stödmed av
skattemedel.
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provnings-kommersiellförPrinciperdepartementsrapportenl
1997:17myndigheter Dscertifieringsverksamhet hosoch

tillsynsansvarellerföreskrifts-harmyndigheterföreslås att som
andramedkonkurreraskäl, fåsärskildadet finnsendast skall, om

ellerprovnings-ackrediteratanmält ellerär ettsom
finnsbehovkanskäl attSådanacertifieringsorgan. att menvara

bedrivaglesbygdsomrâde,iFörutsättningar, attsaknasdet ettt.ex.
berördaändringarföreslåsaktuell verksamhet. 1 rapporten av

elleruppstå jävs-skallintedetregelverk för att
tillsynmyndighetföljd utövarkonkurrensproblem till att enav

framhållsVidarekonkurrenter.myndighetensaktörer äröver som
drivasböraffärsverksamhetrespektivetillsyns-principen attom

skattesubventio-denundvikaåtskilda förorganisatoriskt attatt
subventioneras.tillsynsverksamhetennerade

verksamhetkonkurrensutsanochmonopolverksamhetNär
detorganisatoriska enhet ärinombedrivs tillsammans somsamma

kostnadervilkaföljaresurskrävandeochmycket svårtregel att upp
sådanaivisarErfarenheternaverksamhet.tillhör viss attensom

utomståendeförmöjligheter t.ex.fall finns små part, enen
monopolverksamhetenförhindraochupptäckamyndighet, attatt

s.k.verksamheten,konkurrensutsattadenfår subventionera
konkurrensentillledai sinkorssubventionering. kanDetta atttur

delvis spel.helt ellersätts ur
får säljaintekommunengällafårnärvarandeFör attanses

fastighetertillsynentilli anslutningdirektoch tjänster avvaror
iområde dockdetta ärbrandsäkerhetssynpunkt. Rättslägetfrån

förutsättningarunder vilkaminstgäller intedelar oklart. Detstora
vadmarknaden. Oavsettden "öppna"fårkommun somageraen

de kommunerdock angelägetdetfallgäller i detta attär som
myndighetsutövningsinregi intesotning ibedriver genomegen

konkurrensfördelarfårskattesubventionerviaeller en
marknad.omreglerad

separerad,monopolverksamhetviktigt ärDet är att
skapaförverksamheterandrafrånjuridiskt,organisatoriskt och att

korssubventionering.medproblemetlösaförutsättningarbättre att
kostnadernaföljamöjligheterbättrebetydligtDärmed att uppges
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för de olika verksamheterna. kostnaderna separeringNär för aven
verksamheterna orimligt höga jämfört med nämnda fördelar börär

andra organisatoriska lösningar. betänkandetövervägas I
Konkurrens i balans SOU 1995:105 föreslås separeringen av
den konkurrensutsatta verksamheten i balansenhets.k.en egen

denna uppgick minsttill basbelopp100 på årsbasis.när
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Författningskommentar1 l

till utredningensföljande författningskommentardet redovisasl
räddningstjänstlagen.huvudförslag till lag ändring iom

15§
utförs.för sotningeninte längreskallKommunen attsvara

bort.Kommunens tasansvar

15 §a
den enskilde.kontroll utförs åliggerför sotning ochAnsvaret att

huset ellereller arrenderarFastighetsägaren eller den hyrt.ex.som
skersotning och kontrollinnehavare skall tillsätt är attannat se

anvisningar från StatensInformation råd ochregelbundet. genom
kontrollsotning ellerandraräddningsverk även attav ommen

lämnasbör vidtas kommerskall utföras och vad att mensom
åvilar den enskildeoch kontroll utförsför sotningansvaret att
i sinhar objekteteller den sätt ägo.ägaren annatsom

17 §
från ellereldstäder angivna skallDe rengörasär sotm.m. som

skallAngående vadbrandfarliga beläggningar. sotassom
förutom vadförändring i dagföreligger ingen mot avser

föreligger inget lagkravimkanaler. Beträffande imkanaler
eftersom detskall ske regelbundetsotning och kontroll. Sotning är

lämpligt sotningbrandförebyggande åtgärd.viktig Det är atten
beror hurmed lämpliga tidsintervallsker regelbundet och som

oftahurofta räddningsverk skalldet eldas. Statens närmare ange
harSotning skall utförasdet bör sotas. av en person som

härtill.kompetens
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råder skillnad mellan finns belägen ochDet anläggningenvar
kankan utföra sotningen. risk för tredjeDär attav vem som man

drabbas föreligger krav har särskild kompetens. lutövarenatt
flerbostadshus sotning skeoch allmänna lokaler skall således av en
kompetent utövare.

Med familj bor.enfamiljshus bostad där endastavses en en
gäller då den Eftersom denneAnsvaret bostaden.egna

fastighetsägare bostadför flertalet i sinandra åtgärdertar ansvar
skall han kunna välja han vill själv eller någonäven sota annanom
skall utföra det fastighetsägaren själv.honom. Valet åligger
Utredningen härtill.förutsätter den kompetentärär utövareatt som

17 §a
Kontroll brandskyddet skall det har rengjortsav genomavse som
sotning, dvs. övrigt det hareldstäder, kanaler och i somm.m.

i utförlig.paragrafen. Kontrollen skall grundlig ochangetts vara
Anläggningens från brandskyddssynpunkt skall konstateras.status
Till med jämnaexempel kan provning skorstenen skeen av
mellanrum påträffas. Vidför sprickor och liknande skall kunnaatt
varje kontroll anläggningensskall protokoll utfärdas. skallHärav

och kani övrigt det kontrolleras ochstatus vara avsomsom
viktigtintresse från Särskiltbrandskyddssynpunkt antecknas. att

uppvisaranläggningen, skorstenen eller någotärnotera annatom
mineralull ifel eller någon brist föreligger,ett att t.ex. att en

vidstålskorsten protokoll kan liknasinte längre finns. Ett ett
tillbilbesiktningsprotokoll. Protokollet skall överlämnas ägaren

eller föreligger fel ellerinnehavaren anläggningen. detOmav
brister skall protokollet dessutom skickas till kommunen. l annat
fall till kommunendet tillräckligt kontrollanten anmälerär attatt
kontroll har skett.

samtligaanläggningar iKontroll skall ske samtligaav
fastigheter.

erhållitKontrollen skall utföras har ettav en person som
skall utföracertifikat för rimligt dendetta. Det är att som

ochpraktiskakontrollen har motsvarande kunskaper, både
teoretiska. godkänts för ändamålet.skall haHan även
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b17 §
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skallsom

vad kontrollen skall innehålla. Likaså skall verket ställaange upp
kraven för utföraren vilken teoretisk och praktisk kunskapt.ex.

erfarenhet krävs.ävenmen annan som

18 §
Kommunfullmäktige skall inte föreskriva avgift för sotningen iom
framtiden. skallDet råda fri prissättning.

19 §
paragraf ändrasDenna endast det den inte längre skallsätt att

ha tillämplighet vad gäller sotning kontroll.och

20 §
Statens räddningsverk skall framledes besluta fristernaäven om
för kontrollen, dvs. hur ofta kontrollen skall utföras.
Räddningsverket har den erfarenhetkunskap och häromstörsta
varför det lämpligt detta kvarstår hosär att ansvar
Räddningsverket.

Kontrollen skall eftersom den skall grundlig ochvara mer
omfattande ske sällan i framtiden. Kontrollenmer av
fastbränsleanläggningar bör oftare för andra anläggningaränvara
eftersom risken häri. räddningsverkStatens skallär större
föreskriva hur ofta kontroll skall ske.om
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vidFörfattningsändringar12 en

sotningsväsendetmodifiering av

ändring ilagtillFörslag12.1 om

1021986: 1änstlagenRäddningstj

föreskrivsHärigenom
ochlydelseföljandehaskalldels §17att

följandemedparagraf §17införslagendels det i aatt en ny
lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

brandåtgärderFörebyggande mot
17§

skallsotningenGenomskallsotningenGenom
fastaandraocheldstäderfastaandraeldstäder och

förbränningsanordningar,förbränningsanordningar, somsom
eldningförinrättadeinteeldningför ärinrättadeinte är

ochmeduteslutandeochmeduteslutande gas,gas,
rökkanalerhörandedärtillrökkanalerhörandedärtill

medsamband1l görasimkanaler göras rena.samt rena.
detskall rengörssotningskall detsotningmedsamband som

medtakochskorstenarskorstenar samtrengörs samtsom
byggnadsdelarhörandedärtillhörandedärtillmedoch tak
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byggnadsdelar kontrolleras kontrolleras från brandskydds-
från brandskyddssynpunkt. synpunkt. Sådan kontroll skall
Sådan kontroll skall också också kanalanslutnagöras av

kanalanslutnagöras eld- eldstäder och andra fastaav
städer och andra fasta förbränningsanordningar, som
förbränningsanordningar, inrättade för eldningärsom

inrättade förär eldning uteslutande med ochgas, av
uteslutande med och därtill hörande avgaskanaler.gas, av
därtill hörande avgaskanaler. En tillsynsmyndighet kan
En tillsynsmyndighet kan besluta kontroll enligtom
besluta kontroll enligt Första stycket brandskyddetom av
första stycket brandskyddet också i andra fall.av
också i andra fall.

Sotning och kontroll enligt Sotning och kontroll enligt
första stycket brands- första stycket brandskyddetav av
skyddet skall utföras skall utföras skorstens-av av en
skorstensfejarmästare eller fejarmästare, skorstens-en
skorstensfejare biträder fejare biträder skorstens-som som
skorstensfejarmästaren. En fejarmästaren eller av annan
sådan nämnd i 10 § har fått godkännandesom avses som av
får i fråga speciella ackrediteratsom ett organ som
anläggningar och enstaka för detta ändamål enligt 14 §
avlägset belägna bostadshus lagen 1992:1119 tekniskom
medge någon utför kontroll.att annan
sotningen och kontrollen. sådanEn nämnd som avses

i 10 § får ifråga speciellaom
anläggningar, enstaka avlägset
beläget bostadshus samt om
särskild kompetens av

föreligger, medgeutövaren att
någon utför sotningenannan
och kontrollen.
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l7a§
eller denRegeringen myn-

be-dighet regeringensom
meddelafår närmarestänmzer

deförföreskrifter kravenom
ochskall utföra sotningensom

kontrollen.

ändring itill förordning12.2 Förslag om

änstförordningenRäddningstj
1986:1107

Härigenom föreskrivs
Följande lydelsedels skall haoch 29 §§24, 26 28att

paragrafinföras 24dels det förordningen skalliatt aen ny

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

24§

skall finnaskommunenkommunen skall finnasI I
sotningsdistriktfleraellereller flera sotningsdistriktett ett

skorstensfejarmästaremed medskorstensfejarmästareen en
distrikt.varje för varjeför distrikt.
skorstensfejarmästareEn skorstensfejarmästare En

ingenjörs-avlagtskall haskall ingenjörsexa-avlagtha
skorstensfejare.Förskorstensfejare.för examenmen

skall haskorstensfejareskorstensfejar- EnNär en
skorstensfejarexamen.avlagtskall kun-skallmästare utses,

införas igörelse det Post-om
kun-och Inrikes Tidningar. l

görelsen skall näranges an-
kommitsökan skall hasenast

in.
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24a§

räddningsverk fårStatens
foreskriftermeddela närmare

kraven for deom personer
utföra ochskall sotningensom

§kontrollen enligt 17
räddningstjänstlagerz.

24b§

Vid kontroll enligtvarje
§ räddningstjänstlagen1 7

skall protokoll föras över
resultatet.

Utbildning personalen för sotningsverksamhetenav
26 §

Behörig till Behörig tillatt att antasantas
skorstensfejarlinjen den skorstensfejarlinjen denär är

har genomgått nationelltsom som
anställd i gymnasieskolanär inom program

sotningsverksamheten eller har antagits till ett
har genomgått nationellt individuellt iprogram

i gymnasieskolan gymnasieskolan inne-program som
eller har antagits till fattar yrkesutbildning tillett
individuellt i skortensfejare eller harprogram
gymnasieskolan förvärvat kunsk-motsvarandesom
innefattar yrkesutbildning till på sätt.annatper
skorstensfejare
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2s§

tek-tillBehörigtek-tillBehörig antasattatt antas
dennikerlinjennikerlinjen den ärär somsom

betygetlägstharinomanställdär sot-
svenskaGodkänd i kärnämnenningsverksamheten

andraspråket/svenskalägst betygethar som
eftermatematikspråk ochsvenskaGodkänd i kärnämnen

nationelltgenomgångetandraspråket/svenska pro-som
ellergymnasieskolanieftermatematikspråk och gram

motsvarandeförvärvatharnationelltgenomgånget pro-
kunskapergymnasieskolan eller sätt,i annatgram

skorstens-har avlagtmotsvarandeförvärvathar
fejarexamenkunskaper på sätt,annat

itjänstgjortharhar avlagt skorstens- sot-
minstiningsverksamheten ettfejarexamen

därefter.årihar tjänstgjort sot-
minstningsverksamheten i ett

därefter.år

29§

tillBehörigtillBehörig att antasatt antas
skor-foringenjörsexamenför skor-ingenjörsexamen

stensfejare denärstensfejare denär somsom
tekniker-avlagtharanställd inomär

sotningsverksamheten, examen
itjänstgjortharhar tekniexamen sot-avlagt

minstningsverksamheten itjänstgjort i etthar sot-
därefter.årminstningsverksamheten i ett

år därefter.
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Särskilda yttranden

Särskilt förslaget till avregleringyttrande avom
sotningsverksamheten Ulf Bog-expertenav
hammar

tillutarbeta förslagSotningsutredningen har haft i uppdrag att
förändringar sotningsväsendet befrämjar ökad konkurrensav som
och utvecklar fastighetsägarens inflytande sotningenöver attutan

utarbetasdetta påverkar brandskyddet negativt. Förslagen skall
dels inom befintliga ansvarsförhållanden delsför motramen
bakgrund avreglerat sotningsväsende.ettav

i vårtSamhällets för brandskyddet har lång traditionansvar
ochland. har sedan länge rimligt samhället reglerarDet ansetts att

vidtarkontrollerar enskilda fastighets- och anläggningsägareatt
tillräckliga för förebygga bränder. Sotningåtgärder att av
eldstäder, rökkanaler och andra anordningar, där brandfarliga

förebyggandebeläggningar viktigt led i detuppstår, är ett
vuxitbrandskyddet i land. bakgrunden till detvårt Detta utgör att

fram de lokalasotningsväsende, regleras i lag och därett som
inflytandemyndigheterna, kommunerna, har avgörandeett

ochverksamheten och där arbetet med att sota
brandskyddskontrollera för uppgiften särskilt utbildadutförs av

ochoch kompetent personal, skorstensfejarmästare
skorstensfejare. samhällsfunktioner finns samtligaMotsvarande i
länder flesta medi vårt närområde i de ländersamt
klimatforhållanden byggnadsbestånd liknande land.och de i vårt

brandskyddskontroll har betydelseSotning och avgörandeen
allaför brandskyddet i Sverige. faktumRedan det 30 %att cza av
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insatser brandl, sotning brandförebyggandeoch andramot trots
åtgärder, ändå bränder kan relateras till eldstäder.görs mot som
rökgångar eller liknande anordningar i fastigheter eller
anläggningar, indikerar behovet brandskyddsåtgärder äratt av

försämringEn brandskyddet skulle kunna resultera istort. av en
högre brandfrekvens, omfattande bränder,avsevärt störremer

kostnader och ökat lidande för medborgare.enskildaett
Sotningsutredningens uppdragsgivare har detta klart för sig och
har i utredningens direktiv särskilt de förslag läggspåpekat att som
fram får påverka brandskyddet negativt.

Ansvar för sotningen

Utredaren föreslår i sitt huvudalternativ kommunernasatt ansvar
för sotningen skall upphöra.

Sotning eldstäder och andra fasta förbränninganordningar,av
sådana uteslutande eldas med och därtill hörandeutom som gas,

rökkanaler skall emellertid också fortsättningsvis utföras. Sotning
skall utföras någon har tillräcklig kompetens för uppgiftenav som

i enfamiljsfastigheter, där helst får Ansvaretutom sota.vem som
för initiera och utföra eller låta utföra åvilar enligt förslagetatt
fastighetsägaren.

författningstextenI finns dock inte någon grund för krävaatt att
sotning utförs regelbundet. Fastighetsägaren självavgör närom,
och hur det skall får enligt förslagetIngen myndighetsotas.
bemyndigande föreskriva skall verkställas, hursotningatt att
sotning skall utföras eller sotning skall utföras med vissaom
intervaller. Räddningsverket föreslås dock få meddela råd och
anvisningar hur ofta sotning föreslårbör ske. Utredarenom
heller direkt kontroll från utförs.någon samhällets sida sotningatt
Inte heller föreslås väljernågra sanktioner fastighetsägareom en

inteatt sota.
Utredaren framför inga motiv för sotning skulleatt vara

obehövlig. Sotning, i den omfattning motiveras kravetsom av
fullgott brandskydd, kommer nödvändig också iatt vara

Se SRV:s insatsstatistik.
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fortsättningen brandskyddet skall kunna nuvarandehållas påom
nivå. Det blir enligt förslaget helt fastighetsägarens ansvar som
sotning skall utföras. Fastighetsägaren skall väljavärdera belovet,
den skall utföra den sotning han behövlig eller självsom anser
utföra den, kontrollera effekten för de följder ettsamt ansvara som
misslyckande kan få. Något stöd från samhället kommer inte att
kunna påräknas och samhället kommer inte kunna någonutövaatt
effektiv kontroll sotning utförs.attav

Den medvetna, upplysta, kunniga och välbeställda
fastighetsägaren kommer sannolikt kunna uppfylla kravet ochatt
hålla brandskydd. Många kommer emellertid inte nåett gott att

till de krav samhället i dag ställer.upp som
Utredaren föreslår inte heller samhället vidtar någraatt

extraordinära åtgärder för påverka fastighetsägarna Detatt sota.at
min uppfattningär risken mycket ftrslagetäratt stor att att

överföra från samhället till den enskilde fastighetsägarenansvaret
kommer resultera i försämrat brandskydd.avsevärtatt ett

Brandskyddskontroll

Någon direkt kontroll från samhällets sida fastighetsägarnaattav
låter bort brandfarliga beläggningar från eldstäder ochrensa
rökkanaler föreslår således inte utredaren. Samhället skallm.m.
dock enligt förslaget ha för övervakaett att attansvar
fastighetsägaren låter utföra "kontroll från brandskydds-en
synpunkt", skall omfatta aktuella sotningsotjekt samtsom
gaseldade förbränningsanordningar. Kontrollen skall hitieras av
fastighetsägaren och utföras auktoriserad kontrollantav en vars
verksamhet i sin skall kontrolleras dels auktorisations-tur av

dels den ansvariga kommunala nämnden. Enligtorganet av
förslaget skall varje kommun kommunenoch hur skallavgöra om
meddelas kontroll enligt utförts.l7 §att en a

Brandskyddskontrollen föreslås utföras sällanavsevärt änmer
enligt gällande bestämmelser, vilket bl.a. innebär kontrollenattnu
inte kan innefatta sotningsobjekten i tillräckligom rensas
omfattning.
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Brandskyddskontrollen föreslås imkanaler,vidare omfatta
vilket innebär regelbunden brandskyddskontroll i fortsättningenatt

skulle krävas i landets samtliga eluppvärmda småhus eller
fastigheter med fjärrvärme. Totalt kommer miljoner5änmer
boende berövas viktig säkerhetsmotiverad samhällskontroll.att en

dag kontrollerarl sotningsväsendet brandskyddet i de flesta
fastigheter i vårt land. Endast de hus har eldstadinte någonsom
eller köksventilation undantagna. flesta invånarelandetsDeär av
får i dag sin fastighet regelbundet kontrollerad vad skyddavser

brand i anslutning till eldstäder eller imkanaler. Varje årmot
utfärdar sotningsväsendet 50 000 anmärkningarän motmer
brandskyddet i fastigheter. utförvåra det såUtöver
sotningsväsendet kontroller nybyggda eller ombygg-75 000cza av
da eldningsanläggningar kontroller80 000änsamt mer av
eldningsanläggningar fastighetsägarebeställtssom av

Om kontroller skulleantalet skulle minska, kontrollernaom
med längre mellanrum och personal där vissa kommergöras attav

ha kompetens i landetsdag, kommer standardensämre än
brandskydd kraftigt reduceras och resultatet blir antaletatt att
bränder ökar.

Erfarenheterna från samhällskontroller organiserats påsom
liknande föreslårutredaren indikerar effektiviteten isätt attsom

Föreslagnadet kommer bli lägreavsevärt änsystemet att
sotningsväsendet för uppvisar3. föreslagnanärvarande Den
ordningen kommer med ledasannolikhet till avsevärtstor att ett
försämrat brandskydd.

Ökad konkurrens

l och med för sotning längre skall åvila kommunenatt ansvaret
sotningen regleras sotningstjänsterblir marknaden församt att

helt beroende fastighetsägarna ellersig behöva sotaav om anser
de sig behöva uppdra någon att sota.snarare om anser

2 SSR:s rikstäckande verksamhetsstatistik.
3 Boverkets redovisning obligatoriska ventilationskontrollen.denav
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Uppdraget precisera kravennämnare på de skall utföraatt som
sotning föreslås åläggas Räddningsverket. Vem helst skallsom
dock i fortsättningen tillåtas utföra sotning i enfamiljshus.
Utredaren har föreslagit med fri konkurrensett system men
samtidigt har marknaden reducerats till obetydlighet denen av som
finns i dag.

Det därmed tveksamtär fungerande konkurrens förom en
sotningstgjänstcr kommer kunna etableras rikstäckande.att
Sannolikt kommer det uppstå brist personal medatt en
tillräcklig utbildning och erfarenhet i små och glesbygd.orter

Konkurrens kan sannolikt endast etableras i samhällenstörre
där underlag finns för flera sotningstöretag skall kunnaatt vara
verksamma. Med dagens krav sotning och brandskyddskontroll
finns flera sotningsföretag endast i 34 landets 288 kommuner.av

det föreslagnal kommer antalet sotningsobjektsystemet att
minska kraftigt. främst sotning imkanaler iattgenom av
fortsättningen skall erfordras. Underlaget minskar ytterligare

kontrollintervallen förlängs. Underlaget förattgenom
sotningsverksamheten minskar med de föreslagna förändringarna
till mindre tredjedelän nuvarande omfattning. vilket ocksåen av
minskar möjligheten till effektiv konkurrens.

Brandskyddskontroll skall utföras certifierade kontrollanter.av
Eftersom kompetenskraven för erhålla certifikatatt som
kontrollant redovisas det svårt med utgångspunktär frånatt
förslaget hur kontrollantgruppenavgöra kommer förändras. Tillatt
skillnad från dagens regler kommer dock kontrollanterna i
fortsättningen kunna konkurrera med någotvarandra,att som
också inom dagens lätt skulle kunna åstadkommassystem genom

bort indelningen landet i sotningsdistrikt.att ta Vilka faktiskaav
effekter förslaget kommer ha för det praktiska utförandetatt av
brandskyddskontrollen således svår bedöma.är Om dagensatt
kompetenskrav bibehålls eller skärps, vilket utredaren förutsätter,
kommer det sannolikt bli svårt etablera fungerandeatt att en
konkurrens i delar vårt land bl.a. grundstora antaletattav av
kontrolltillfallen minskar.avsevärt
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yrkesverksammatroligt antalet de i dagDet ocksåär att av
ochskorstensfejarna, sig sotningenbart ägnarsom

brandskyddskontrollen grundkommer minska främst attatt av
dessa dåarbetsuppgifter minskar. Skorstensfejarna kommer att
kompensera med andraminskade arbetsvolymenden

med tillarbetsuppgifter, sådana hänsynfrämst de i dagsom
förvaltningslagens utförajävsbestämmelser förhindradeär att som

installationreparationer sotningsobjekt, försäljning ocht.ex. avav
ochsotningeldningsanläggningar Sannolikt kommeretc.

sådanabrandskyddskontroll också utföras äratt somav
såledesuppgifter ochverksamma huvudsakligen med dessa
kan uppståkommer ha tillräcklig erfarenhet de problematt somav

också dei samband försvinnermed eldning. Därmed en av
viktigaste nämligenfördelarna med dagens attsystem,

icke bundenskorstensfejaren erfaren, opartisk ochvälutbildad,är
Kommuninvånarnatill enskilda tillverkare eller motsvarande.

obundenkommer inte tillgång till opartisk ochlängre haatt en
eldstäder, rökkanaler ochsakkunnig för byggnadsärenden rörsom

ventilationsanordningari
konkurrensfrågorna föreUtredaren prioriterathar

åstadkomma konkurrensbrandskyddet. varit viktigareharDet att
säkerställa brandskydd.än att ett gott

Kostnaderna för rensning och kontroll

för sotning ochobjektDe kostnadernasammantagna per
genomförs öka bl.a.brandskyddskontroll förslagenkommer attom

ipå grund fler blir inblandadeaktöreratt processen.av
tillkan hjälpaFastighetsägaren kan behöva anlita någon attsom

brandskyddskontrollant.beställaoch han måsterensa en
tillskall lämnasbrandskyddskontrollenProtokollet från

vidtaeventuelltkommunen, skall bearbeta underlaget,som
blifel till kan detåtgärder dessa. Skalloch följa något rättasupp
förKostnadsökningarnaytterligarenödvändigt anlitaatt personer.

kompenserasden kommer inte kunnaenskilde fastighetsägaren att

PBL9kap6
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möjligden eventuella prispress kan uppkommasom genom enav
ökning konkurrensen.av

frittFastighetsägaren i föreslagnakommer det systemet att
brandskyddskontrollutföra sotning ochkunna välja skallvem som

för utföri hans fastighet. Därmed försvinner möjligheten de som
därverksamheten genomförandet i ordningplaneraatt en

verksamheten närliggande fastigheter, dengenomförs samtidigt i
s.k. pärlbandsprincipen. Endast för de fastighetsägarnastora som

verksamma i kan den föreslagnabebyggdaär större, tätt orter
förhandlaordningen möjligen fastighetsägaren kaninnebära att

fram ekonomiskt iavtal sotning blir änom gynnsammasom mer
mindredagens den enskilde småhus iMen ägarensystem. ettav

eller friheti glesbygd får i det föreslagna ingen attorter systemet
välja mellan lägre pris friheten själv bestämmaellerett att vem

tillskall helt utlämnadeutföra uppgiften och blirDenär.som
ekonomiskamarknadskrafterna och får fullt deut ta

konsekvenserna samhällets reduceradeav ansvar.
sotningenoch med kommunerna fråntas förl ansvaretatt

Därmedkommer prisreglering finns i försvinna.den dag attsom
försvinner också kostnaderna tillämpas iden utjämning somav
dagens princip fåoch varje sotningsobjekt kommer isystem att
bära isina kostnader. Kostnadsutjämningen dagens systemegna

samhälletsinnebär fastighetsägarna solidariskt delaratt
kostnader för det eldstadsrelaterade brandskyddet. Fördyringama

och idrabbar i första hand de bosatta i mindre samhällenärsom
glesbygd. brandskyddskontrollKostnaderna för få sotning ochatt
utförd kommer fastigheter.öka drastiskt för avlägset belägnaatt
Beräkningar flerdubblingarhar gjort pekar påSSRsom av
kostnaderna för fastigheter inland.i norrlands

indirektaFastighetsägarna också komma drabbaskan att av
kostnader ochresultat de föreslagna förändringarna. Iettsom av
med samhället släpper kravet regelbunden sotning kanatt
försäkringsbolagen säkerhetshöjandekomma höja kravenatt

bliråtgärder i försäkringsvillkoren. ökad brandfrekvens,En som
naturligt försämrat brandskydd, kommerresultatett ettav

försäkringsbolagen ökade försäkringspremier.kompensera medatt
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Fastighetsägarens inflytande

Ett utredarens uppdrag har varit föreslå hur fastighetsägarensattav
inflytande har bl.a.skall ökas. Bakgrunden till dettasotningenöver

varitvarit fastighetsägaren med nuvarande regelverk haratt
hänvisad skorstensfejarmästare och fritt kunnatendast till en

sotningsförrättningensvälja förrättare eller tidpunkt för
vad gällergenomförande. förhållande emellertid inte uniktDetta är

kommunala frihet välja vilkentjänster. har ingenMan att
ochräddningstjänst släcka brand i husskall ärsom en ens

hänvisad det företag kommunensophämtning frånatt acceptera
har tecknat avtal med.

skallUtredaren för sotning i fortsättningenföreslår att ansvaret
läggas då fullständigthelt fastighetsägaren. fårDenne ett

ochinflytande blir också skyldig initierasotningenöver attmen
vidta alla med välde åtgärder förknippade avvägtär ettsom
brandskydd. samhället hittillsfår inte det stödHan längre som

skyldigerbjudit verksamhet och han blirsotningsväsendetsgenom
utföra kostnad han själv kan förhandlaåtgärderna till denatt som

fram.
Med fastighetsägaren onekligenden föreslagna ordningen får

och brandskyddskontrollen.avgörande inflytande sotningenpåett
andelkan dock med fog betydandeMan attanta en av

fastighetsägarna utföra sigkommer välja inte låtaattatt vare
sotning omfattning myndigheternaeller kontroll deni som
förväntar brandskyddstekniska skäl.sig och motiverassom av

andra fastighetsägarna själva skalll obligatoriska därsystem
iinitiera genomförs verksamhetenverksamheten, OVK,t.ex.

föreskrivit.lägre grad myndigheternaavsevärt än
nuvarandeinomfinns goda möjligheterDet att

ordningansvarsförhållanden åstadkomma som geren
fastighetsägaren inflytande sotningen hanstörre över utan attett
för samhällets stöd. Möjlighetenden skull behöver avstå från att
fritt bland samtliga i landetfå välja skorstensfejare

ikomplikationer kunna införasyrkesverksamma skulle störreutan
dagens Möjligheten välja förrättningstid inomsystem. att ramen
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för de föreskrivna fristerna finns redan i dagens och skullesysterr.
kunna få utökad tillämpning.en

Sotning och brandskyddskontroll imkanalerav

Utredaren föreslår sotning och brandskyddskontrollatt av
imkanaler skall upphöra. Detta de undersökningartrots att som
utredningen refererar i betänkandet pekar ett
brandskyddsmotiverat behov rensning. anförUtredaren detattav
inte finns några uppgifter imkanalbränder i tillgänglig statistik.om
En sammanställning de uppgifter sotningsdistrilcten årligenav
sänder till sina kommuner indikerar det de åren haratt senaste
inträffat Sverige5.hundratal bränder i imkanaler årligen iett

Någon djupgående analys behovet rensningmer av avav
imkanaler har inte gjorts utredaren felaktigt frånutgår attutan
behovet bort brandfarliga beläggningar uppfyllsatt taav genom
den obligatoriska ventilationskontrollen.

Enligt tekniska egenskapskrav byggnadsverkLagen om
m.m°. skall ventilationsanläggningar funktionskontrolleras med
regelbundna intervaller Funktionskontrollen motiverasOVK. av
kraven på bra inomhusklimat och lägre driftskostnader.ett
Funktionskontrollen innebär emellertid inte kanalernaatt
oundgängligen från beläggningar. Om kraven acceptabelrensas
ventilationsfunktion uppfylls erfordras rensning detäven om

finnasskulle brännbara beläggningar i kanalerna.
Sotning och brandskyddskontroll imkanaler utförs jml.av

räddningstjänstlagen i de flesta fastigheter i land. denvårt Det är
enda formen regelbunden brandskyddskontroll utförs iav som
huvuddelen fastigheterna.av

OVK utförs enligt gällande regler endast i skolordaghem,nu
och vårdlokaler i flerbostadshus och tvábostadshussamt samt en-
med FT-ventilation, dvs endast i del de fastigheter dären av
obligatorisk brandskyddskontroll i dag utförs. Byggkvalitetsut-l

5 rikstäckandeSSR:s verksamhetsstatistik.
° SFS 1994:847
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betänkandel föreslås för i fortsättningenredningens övrigt OVKatt
antaletomfatta småhus, vilket ytterligare minskarskall

fastigheter ventilationskontroll skall utföras.där
genomförandegraden betydligtVidare OVK änsämreär av

och brandskyddskontroll utförs isotningen. Sotning nära nog
sotningspliktiga fastigheterna. erfarenheter frånde100 % Deav

de fas-redovisas i Byggkvalitetsutredningen visarOVK att avsom
vidkontrollerats gångtigheter skulle ha minst senastensom

kontrollerats aprilhade endast till 1997.utgången 1995 50 60 %av
och kontroll imkanalerde fastigheter där sotningl merparten avav

rensningi dag utförs, enligt utredningens förslag ingenkommer att
utföras for med hög brandrisk,i framtiden. anläggningarInte ens

gällande kravimkanaler från restaurangkök medsomt.ex.som nu
skall utredaren obligatoriskvecka föreslår16:erensas var
rensning.

formundantas från allVidare skulle antal bostäderett stort av
OVK-kraven skullebrandteknisk tillsyn enbartregelbunden om

kontroll. uppenbartligga till grund för rensning och Det är att
försämring brandskyddet.förslaget innebär mycket allvarlig aven

Avtalens upplösning

deutredaren för konsekvensernasärskilt avsnitt redogörl ett av
mellanmed hänsyn till avtalenföreslagna förändringarna

Utredarenrespektive skorstensfejarmästare.kommunerna och
förutsättningarna i detsammaredogör där for ärstort somsom

vid ensidigutredningar nämligen detredovisats tidigarei att en
uppsägandeuppsägning föreligger risk för denavtalen attav

skadestånd fårskadeståndsskyldig. Storlekenblir ettparten av
bedömningfall till fall och någonbedömmas i domstol från av

avtalen inte utredaren.kostnaderna för säga göratt upp
upplösning avtalenmin uppfattning utgörDet är att av enen

eventuell ellerkomplikation vidmycket svårlöst av-en
uteslutetsotningsväsendet. inteomreglering Det är attav

eventuellutdömas ibelopp kan kommaavsevärda att en

7 SOU 1997:177
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framlagdautredareninförandebeslut deEtträttsprocess. avom av
den tänkbarauppskattningfattas utgående frånförslagen bör aven

för skadestånd.kostnaden

Sammanfattning

förordadeutredarensflera avseenden har konsekvensernal av
effekternaförväntadetillräckligt.förslag Deutretts

förändringarna harbrandskyddet de föreslagna närmareav
ibelystsendastkostnadseffekterna haranalyseras och

övergripande termer.
finnsi dagkompetensVidare har frågan hur den somom

bibehållas i detsotningsväsendet skall kunnasamlad inom
brandförebyggandesamhälletsföreslagna och användas isystemet

arbete analyserats.närmare
ytligt.endast berörtsKonsekvenserna för glesbygden har

glesbygdiför boendekostnadernaUtredaren pekar dock att
kommer öka.att

iförändringarnaföreslagnaSammanfattningsvis anser deatt
ochbrandskyddetallvarligt försämrarutredarens huvudförslag

och kommunernaökar kostnaderna för fastighetsägarna attutan en
fastighets-Vidare jagfungerande konkurrens säkerställs. attanser

sotningsverk-inflytandekan få avsevärt störreägarna ett
ansvarsförhållanden idesamheten de har i dag medäven stortän

gäller i dag.som
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Ljung,HaraldyttrandeSärskilt expertenav
KommunförbundetSvenska

sotningsverk-reformeraförslagutredningensstödjerJag att
betänkandet.framgårprinciperenligt desamheten avsom

varförstark tidspress,underdock arbetatUtredningen har
inteutredningenfrågan iavgörandedenkanskeavtalsfrågan --

erforderligt.jagfullständigthar behandlats så ansersom
ellerkommunernafråganställning tillinteUtredningen tar om

avvecklingensamband mediersättningsskyldigablikan avstaten
iuttalandenamed allmännanöjer sigsotningsmonopolet utan

förriskrättstillstånd ochosäkertförbäddarfrågan. Detta ett
börlägesådantkommun. Ettochbådeframtida statmotprocesser

avvecklingberortillståndetosäkraundvikas. Det att aven
uppgift fördärförföreslås.monopol Detnuvarande är en
tillstånd.osäkraundanröja dettamöjligaste månlagstiftaren iatt

byggerskadeståndsansvareventuellakommunernasfrågal om
meningenligt minrättslägetbedömningutredningens enav

civilrättsligautredningenfelsyn. kan inte gör säraMan som --
helhetbedömningar. Rättssystemet utgöroffentligrättsligaoch en
främstharoffentligochcivilrätti rättoch indelningen

måstesyften. Manvetenskapliga göraoch möjligensystematiska
offentligrättsliga ochbådehelhetsbedömning där vägermanen

civilrättsligaaspekter.civilrättsliga Det sägsmesta omsom
fall.i detta ldirekt relevanssaknarutredningen motsatseffekter i

avtaletkommunenråder inte överutredningentill vad synes anse
avtalsenligasinafullgöraintekanavveckling.vid Kommunenen

principAvtalsrättenslagstiftning.ändradgrundåligganden på av
i mycketendastgällermellanavtalsfrihet råder parternaattom

börjaTillsotningsavtalen.frågaomfattning ibegränsad attom
skorstensfejarmästareochenbart kommunkanmed vara

dengradi högavtalenInnehållet iavtalsparter. styrs av
Sotningsavtalenlagstiftningen.offentligrättsligabakomliggande

medel förochkomplementfall endast atti detta ettutgör ett
måsteSkadeståndsfråganförpliktelser.offentligrättsligafullgöra

perspektiv. Enoffentligrättsligtfrånockså bedömasdärför ett
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tillsådan redovisas i betänkandetbedömning leder de skäl som
till följdkommunerna inte kan drabbas skadeståndsansvaratt avav
tillämpaavveckling enligt förslaget. skullelnte etten ens om man
ersättnings-renodlat civilrättsligt skulle kommunen blisynsätt

skyldig.
föromöjlighetGenom lagstiftarens åtgärder blir det en

kommunen fullgöra avtalet. Därmed återstår pröva statensatt att
utred-eventuella ersättningsskyldighet. redovisningDen som

mening För inteningen denna punkt talar enligt mingör att
heller ersättningsskyldig. dock angelägetblir Det är attstaten
denna fråga klargörs i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Om man

formskulle finna kompensation i någonbör begränsadatt staten ge
till de skorstensfejarmästare i framtiden mister sin ensamrättsom

ochbör lösningen inte hänvisa frågan till lång, dyrbarattvara en
mindreosäker domstolsprövning. sig här rimligenDet rör om

och begränsat antal företag inte klararatt ett ensummor som
framtida konkurrens. praktiken värderahandlar iDet attom

frågorinventarier och kostnader för personalavveckling. Sådana är
hadomstol knappast kompetent bedöma. Villatt man enen

alternativ lösning kan anledning finnas förutsättningslöst prövaatt
likhetfrågan inrätta form särskild inlösensnämnd inågonattom av

busstrañktillstånden försvann 1985.med vad skedde närsom
för sådankräver särskild lag där bl.a. kriteriernaDetta enen

värdering anges.
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Kommittédirektiv

Utveckling sotningsväsendet, Dir. 1996:115av

Beslut vid regeringssammanträde den december19 1996

Sammanfattning uppdragetav

En särskild skall föreslåutredare förändringar utan attsom,
negativt påverka brandskyddet, befrämjar ökad konkurrens ochen
utvecklar fastighetsägarens inflytande sotningen denöver egnaav
fastigheten. Utredaren skall lämna alternativa förslag dettvå varav

örändringar inom för befintligaena avser ansvars-ramen
förhållanden och det andra innebär Förändringar sotnings-av
verksamheten i linje med det förslag Räddningstjäns-som
tutredningen presenterat.

frånFörslag Rädd ningstj änstutredningen

Regeringen chefen förbemyndigade den februari25 1993
Försvarsdepartementet tillkalla särskild utredare föratt att seen

formerna för den kommunala räddningstjänstenöver m.m.
Räddningstjänstutredningen. utredningenEnligt direktiven till
dir. bedömning1993:30 ingick i uppdraget göraatt aven
sotningens brandförebyggande betydelse, prövaatt om en
avreglering den föreskrivna sotningen kunde ochgöras attav

formerna för skorstensfejarmästare kundeöverväga att utseom
förändras så inslaget konkurrens ökade.att av

sittRäddningstjänstutredningen avlämnade den maj 199417
betänkande och1994:67 Räddningstjänst i samverkanSOU
entreprenad.

s.k.1 betänkandet föreslås det kommunalaatt
försotningsmonopolet helt avskaffas och att ansvaret

genomförandet den föreskrivna sotningen läggsav
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brandskyddskontrollen skall läggasfastighetsägaren. förAnsvaret
kommunen och utföras separat.

skeförslagengenomförandeEnligt utredningen måste ett av
genomförandefas börtid. dennagradvis under några Underårs

tillsyns-den statligamellanbl.a. ansvarsfördelningen i detalj
fastighetsägarenenskildemyndigheten, kommunen och den samt

medlångtidsavtalennuvarandefrågan deupplösningom av
skorstensfejarmästarna ytterligare penetreras.

inteRemissinstansernahar remissbehandlats.Betänkandet är
sotningsväsendet. Ettutformningeneniga den framtida avom

brand-ansvarsförhållandena,flertal remissinstanser framhåller att
föroch konsekvensernapraktiska frågornaskyddsaspekterna, de

sotningsväsendetsförändringde olika intressenterna vid aven
tillräckligt.funktionssätt utrettsinte

Uppdraget

påverkanegativtförändringarUtredaren skall föreslå attutansom,
utvecklarochökad konkurrensbrandskyddet, befrämjar en

densotningenfastighetsägarens inflytande över egnaav
utredas.alternativ skall Detfastigheten. principiellt olikaTvå ena
förändras inomsotningsverksamhetenalternativet innebär att

sotningsväsendet.ansvarsförhållanden inomför befintligaramen
avvecklingregelrättalternativet innebärandraDet aven

väljer sotnings-självsotningsmonopolet fastighetsägarenså att
Räddnings-medalternativDetta överensstämmerentreprenör.

samtidigtskallbåda alternativentjänstutredningens förslag. För
inflytandeomfattning fastighetsägarensstuderas i vilken över

fastighetsägarensutvidgningvidgas.sotningen kan Denna av
negativt.påverkasbrandskyddetinflytande skall ske utan att
krävs föråtgärderhärvid redovisa vilkaUtredaren skall därför som

upprätthållas.brandskyddsnivå skallkravet bibehållenatt
iingårarbetsmomentklarläggas vilkaVidare bör det som

brandskyddet.
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sotningsväsendemodifiera och utveckla nuvarandeAtt

ochmodifierafrån behovetförsta alternativet utgårDet attav
Syftet skallför sotningen.nuvarande ordningenutveckla den vara

bibehållnamed i huvudsaksotningsväsendetbelysa huratt
frågautvecklas iskulle kunnaansvarsförhållanden om

verksam-inflytandefastighetsägarenskonkurrenspåverkan och
heten.

tillövergångbelysa hurskall i denna delUtredaren en
kan skepraktiskttidsbegränsade för skorstensfejarmästarnaavtal

utvecklaskanoch priskonkurrenshur anbudsupphandling närsamt
skorstensfejarmästare.utserman

utsträckningiSotningsverksamheten i dag storstyrs av
fastighets-förutsättsvarvid detutförarens effektivitetskrav, att
planering.arbetetssig tillnormalfallet kaniägaren anpassa

deplaneringen ochpåverkamöjlighetFastighetsägarens att
börökas. Utredarenhärav börekonomiska konsekvenserna ta upp

denfrågan det skall välja entreprenör änatt somannanenom
inflytandefastighetsägarenskommunen ochutsett om

förstärkas.förrättningen i övrigt kan

sotningsmonopoletavvecklaAtt

Räddningstjänstutredningensfrånandra alternativet utgårDet
sotningsmonopolet. Denavveckla det s.k.överväganden attom

börändringvid sådantorde uppståökade konkurrens ensom
kundanpassning.ocheffektivitetleda till ökadenligt utredningen

kunnaupprätthållas. FörbrandskyddskravenSamtidigt måste att
förändringgenomgripandesåmöjligheternabedöma göraatt en

ochanalys kompletterasRäddningstjänsutredningenskrävs att
fördjupas.

ekonomiskademöjligheternadel skall de rättsligadennaI samt
deupplösningförtidsmässiga begränsningarnaoch nuen av

skorstensfejar-ochkommunenlångtidsavtalen mellangällande
utredas.mästaren
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Utredaren redovisa förslag till preciseradskall vidare ansvars-
ochfastighetsägaren,och uppgiftsfördelning mellan entreprenören

särskilt följande frågor behandlas.komntunen. Härvid skall

olikasotningsförrättningeit delas i tvåden nuvarandeKan upp
skallbrandskyddskontrollen Utredarenrengöringen ochmoment,

brand-för fastighetenssärskilt belysa fastighetsägarens ansvar
möjligheten låta vissaskydd vid sådan uppdelning attsamten

uppvärmnings-fastighetsägare fastighetenssjälva rengöra
anordning.

för samhällets brandskyddskontrollVilka skall formerna avvara
skallforbränningsanordningareldstäder, och andra fasta etcf Hur
skallverkställs vilkakontroll ske föreskriven rengöring ochattav

vid försummelsesanktionerna vara
olikaför olika ändamål ochfråga imkanalerl avom

förformernakonstruktion skall dessutom såväl behovet samtav
sotning prövas.

auktorisation förVilka behoven utbildning ochär av
brandskyddskontrollanternarespektiveentreprenörerna

beskriva konsekvensernaAtt

tvåUtredaren skall utförligt redovisa de konsekvenser desom
enskilde.alternativen medför såväl för samhället för densom

kostnadsberäkningar ochFramlagda förslag skall innehålla
finansieringen. ekonomiska,underlag För bedömning Denav

lämnadejuridiska, miljömässiga praktiska innebördenoch av
beakta det kan finnasförslag skall belysas. Utredaren skall att

särskilda uppdraget.glesbygdsaspekter
Utredaren gäller brandskyddets omfattningbör. vad frågor om

medauktorisationsförfarande för samrådaentreprenörernasamt
uppföljning den obligatoriskautredningen N 1996:07 avom

funktionskontrollen m.m.
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ochmyndigheterberördasamråda medUtredaren bör vidare
organisationer.

Redovisning uppdraget m.m.av

samtligadirektiv tillregeringensgällerutredningsarbetetFör
redovisningangåendeutredaresärskildaochkommittéer av

dir. 1992:50, prövakonsekvenserregionalpolitiska attom
konsekvenserredovisadir. 1994:23,offentliga åtaganden attom

dir.arbetetbrottsförebyggandedetför brottsligheten och
dir.könenmellanjämställdhetenbeaktaoch1996:49 attom

skallutredarensärskildedenFörslag lämnas1994:124. avsom
statsfinansielltochsamhällsekonomisktbelysas även ettur

minskadeutgifter ellerleder till ökadeperspektiv. Förslag som
omprioriteringarförslag tillåtföljasskallinkomster för staten av

eller finansieringsvägar.andra

juliden 1997.uppdrag 1sittredovisaUtredaren skall senast
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Utländska förhållanden

FinlandUtredningen har i förhållandena ikorthet studerat Norge,
och nedan.Tyskland utifrån gällande lagstiftning. redovisasDetta

Norge

dels iSotningsverksamheten i regleras dels i lag,Norge
tillharförordning. brannvern frånl lagen 1987, somom m.m.

brandsyfte värdensäkra människor, djur och materiella motatt
begränsa i akutaskadeverkningar vid brandtillfälle och andrasamt

sotningsväsendetsituationer, regleras sotningsväsendet.även om
alltså myndighetendel brandväsendet. centralaDenär somen av

utför tillsyn vidoch till lagen efterlevs Departementetärattser
Direktoratet for brann och eksplosjonsvern.

Kommunstyrelsen skall till det finns brandordningatt somse en
gällande i kommunen. brandordningen skall säkras1är att

brandväsendet ochoch sotningsväsendet bemannat, organiseratär
utförs i enlighet med lagen. All den dokumentation ärsom
nödvändig fastställasskall finnas i brandordningen och skall av
kommunstyrelsen. delegera sinaKommunstyrelsen kan besluta att

elleruppgifter i enlighet med kommunal nämndlagen till en
brandchefen. ochBrandchefen ansvarig för brandär
sotningsväsendet i kommunen. skall till kommunensHan attse
brandordning skall enlighet medefterlevs. Minst gång året ien om
förordningen sotning lämnasförteckning utfördöver aven
skorstensfejaren åtgärdat skalltill brandchefen. Om något inte är
skäl härför anges.

och rökkanalerSotningsväsendets uppgift skorstenarär att sota
andra uppgifter ålägges dem. Observeras börutörasamt attsom
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ingetsjälv Det attsägsfastighetsägarenskalleldstaden sota. om
skallimkanaler sotas.

olikafyraorganiseraslagen,enligtSotningsväsendet kan,
iinförlivasdetkandelskår.distriktdelssätt egetettsom

medtillsammansinförlivasdetdels kanbrandförsvaret, annanen
medkontraktingåkommunendels kandistriktkommuns ensamt

tillsotningsväsendetdet såpraktikenskorstensfejarmästare. l är att
regi.kommunalidelen skerstörsta

densotningsväsendetavgift förföreslåkanKommunen men
kommunstyrelsen.fastställas av

finnsfyringsanlegg"kontrollfeeing"ForskriftI avogom
sotningsotning. Därreglerat att avnärmare angesom

uppvärmningförbrukasrökkanalerochrökskorstenar av ensom
tvåskallsotbildning,normal sotasskerbostad och där det en

huvudsakligenskeruppvärmningendärBostäderår.gånger avper
detOmår.gångskesotningskalluppvärmningelektrisk peren

vilketoftareskesotningskallsotbildningnormalsker änmer
kortarebebosendastFritidshusbeslutakanbrannstyret somom.

skorstensejarensdärbostadshusbelägnaavlägsetdelar året,av
brannstyrettidskrävande kanochosäkerkanåtkomst vara
rökkanalerochSkorstenarskalldetochberstämma när sotas.om
medanläggningar stormedsambandibrukas störresom

månad.gångminstskall detsotbildning varannansotas en
längreellerkortarekan bestämmaBrannstyret om

eldningssätt.bränsletsutifrån brukaren,sotningsintervall samtart
handettill samtsotningen sotarskall vidSkorstensfejaren attse

skallinteskick. Omdärtill ianslutningidet finns är gottsom
problemetpåtalaochfastighetsägarenkontaktaskorstensfejaren

tillanvisningarråd och ärde nytta.samt somge

Finland

ochi lagreglerasÄven obligatoriskt. DensotningFinlandi är
förordning.
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Skorstensfejare skallskall ske.för sotningKommunen attsvara
felkontroll så ingautföra sotningen. samtidigtDe gör atten

vilkenbestämmer iföreligger eldstäderna. Kommunent.ex.
mellanväljer dåform sotningen skall utföras. Kommunen attsom

flertaletregi.driva i kommunal eller privat Detverksamheten stora
drivs Sverige privat regi.i isom

övergripandebrandmyndigheten harBrandchefen eller ett
ellerutför brandsynför sotningen. ocksåDe enansvar

tillbrandförebyggande mellan varje årkontroll gång vartuppen
skerbranförsvarettionde år. Tillsyn det kommunala även avav

Länsstyrelserna och Inrikesministeriet.
och det skallbrandförebyggande syfteSotningen har ett

motverka soteldar.
eldstäder jämteSotning och brandskyddskontroll sker av

spjäll.tilläggsanordningar, kanaler och
eldstadvedeldadSotning sker sällan, i genomsnitt sotas enmer

och kortarekan bestämma längregång år. Kommunenen per om
för reglerad detfrister. Avgiften sotning är sätt att staten genom

objekt ochenheterinrikesministeriet bestämmer mängden perav
sker iUtbildningkommunen bestämmer priset på enheten.
bidragekonomiskskorstensfejamas förbunds regi statenmen ger

härför.
inomförslagintressant det har lagtsDet är att notera att ett nya

Finland.sotningsväsendet i Detlagförslaget till förändring av
möjlighetskall ytterligareföreslås där bl.a. kommunenatt ges en

konkurrens.skall bedrivas nämligen i frivälja hur sotningenatt
sotningen skallskall beslutasåledes kommunenDet är som om

drivas kommunalt, privat eller i fri konkurrens.
och intedessutom fastighetsägarenFörslaget innebär att

Fastighetsägarenför sotning sker.kommunen skall ha attansvar
sotningen åthonomfår då vilken skall utföravälja sotare som

finnas tvåsåvida kompetent härför. skall kommadenne Detär att
ske. lagenolika frister hur ofta sotning skall Dentill tre nyaom

medför således sotningsregler.nya
planeras träda i kraft årlagen, räddningstjänstlagen,Den attnya

eller1999 år 2000.
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Tyskland

lagireglerasbrandskyddskontrollenSotningen och en
brandskyddskontrollochsotningforbundstatsnivå. Lagen attanger

tilltillträdelämnaskallfastighetsägarenskall ske samt att
imeddelasbestämmelsernaskorstensfejaren. De närmare en

beslutadelstatdelstat. Varjefor respektiveförordning äger om
skorstens-Endastindelning.storlek ochsotningsdistriktets en

iarbetalärling kanochskortensfejarefejaremästare och ettenen
sotningsföretag.

delstat. DerespektiveinomTillsynen sker departementettav
Alltsåkommunalthar begränsatkommunala nämnderna ett ansvar.

formkommunenhar någon av ansvar.
ochsotningförutomTysklanduppgifter iSotningsväsendets är

föravgaskanalerrök- ocheldstäder,brandskyddskontroll attav
hälsorisker göraoch övrigaförebygga brand även att

ochrök-ochmiljöskyddssynpunktemissionsmätnigar ur
energibesparing.rådgivning föravgasanalyser samt

felet.avhjälpafastighetsägarenföreläggsfel uppstårOm attett
skall skerengöringinget kravTyskland finnsl att av

imkanaler.
delstat. Detvarjesotning bestämsintervall förellerFrister av

ochskallanläggningoljeeldad sotaskan sägas att en
anläggningarVedeldadeår.gångbrandskyddskontrolleras peren

skeråretgångår. Enkontrolleras gångerskall och tresotas omper
medeldasanläggningarallaemissionsmätning somen

överstigandemärkeseffekt.bränslen medflytandegasformiga och
medanläggningarfastbränsleeldadekW. sker11 Detta även en

skallanläggningarSamtligakW.överstigande 15märkeseffekt
år.femtegångbrandskyddskontrolleras vartnoggrantextra en
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