
  

 

Stockholm 2020-06-12                                           

 

Sotningsverksamheten och kolonistugor 

Det har framkommit att många kolonilottsföreningar och stuginnehavare är osäkra på hur reglerna kring 

sotningsverksamheten ser ut och Storstockholms brandförsvar (SSBF) vill hjälpa till att informera om vad 

som gäller.  

 

Det innebär alltid en brandfara att ta in en brasa i ett hus. För att skydda människor och egendom från 

skador och olyckor orsakade av eldstäder har samhället byggt upp ett skyddsnät. Det innebär att sotning 

och brandskyddskontroll ska ske med tidsfrister bestämda av myndigheter. Om sotningstjänsterna inte 

utförs är det inte tillåtet att använda eldstaden.  

Stugägaren ska ge tillträde för sotning och brandskyddskontroll och kommunen ska erbjuda tjänsterna 

och avisera dem när det är dags. För att utföra sotning och brandskyddskontroll har SSBF avtal med 

sotningsentreprenörer.  

 

I varje kommun finns ett eller flera sotningsdistrikt och i varje distrikt finns entreprenörer som utför 

sotning och brandskyddskontroll. Hos entreprenören finns register med uppgifter om vilka eldstäder 

som finns i stugorna och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats.  

För eldstäder i kolonilottsstugor gäller att sotning ska ske vart 3:e år och brandskyddskontroll ska ske 

vart 6:e år.  

 

Register över eldstäder  

SSBF har upptäckt att det finns brister i registret när det gäller eldstäder i kolonilottsföreningar.  

Det handlar både om eldstäder som inte är registrerade och att information om objekt och 

fastighetsägare kan vara bristfällig. 

För att kunna avisera sotningstjänster behöver SSBF handha uppgifter om objekt och adress i ett 

register. Registret är en förutsättning för sotningsverksamheten och överensstämmer med regler i 

dataskyddsförordningen (GDPR).  

 

För att stärka brandskyddet i er kolonilottsförening önskar vi komma i kontakt med er för att 

tillsammans säkerställa att systemet för sotningsverksamheten fungerar ändamålsenligt. Syftet med 

arbetet är att förebygga brand i kolonilottsföreningen.  

 

Tillvägagångssätt  

SSBF önskar hjälp med följande:  

• En träff på kolonilottsföreningen för att stämma av information och svara på eventuella frågor 

om brandskydd kopplat till eldstäder men även till övrigt brandskydd.  

• Kontaktuppgifter till ägare av stugor med eldstäder.  

• En karta över kolonilottsområdet och hjälp med att markera ut var det finns eldstäder.  

• Om ni önskar kan ett informationsmöte om brandskydd ordnas för föreningen.  

 

Vi önskar få en kontakt med styrelsen för att kunna genomföra det här arbetet. Vänligen kontakta mig!  
 
Vänliga hälsningar  
Jan Tomtin, Sotningssamordnare / Brandinspektör 
Telefon: 08-454 87 71, Mobil: 070-764 87 71, E-post: Jan.Tomtin@storstockholm.brand.se 
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