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Frister för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) 

BAKGRUND 
Enligt 3 kap 4 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor är kommunen ansvarig för 
att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar och därtill hörande 
rökkanaler. Detsamma gäller för imkanaler i restauranger, storkök och därmed 
jämförbara utrymmen. 
Kommunen skall även ansvara för att, förutom det som skall rengöras, även 
skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från 
brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). 

Av 3 kap l§ Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor framgår att kommunen 
skall meddela föreskrift om hur ofta rengöring (sotning) skall ske. 
I 2 §i samma kapitel meddelas att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) får meddela föreskrift om vilka objekt som omfattas av krav på rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll, samt hur ofta brandskyddskontroll skall göras. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar genom föreskrift MSBFS 
2014:6 nya kontrollfrister för brandskyddskontroll, samt i ett tillhörande allmänt 
råd föreslås nya frister för rengöring (sotning). 

Från 2015-01-01 gäller i huvudsak att: 

• Brandskyddskontrollen endast har två frister, 3 och 6 år 
• Pannor som ingår i värmecentral som står under kontinuerlig bevakning av 

kvalificerad driftledare har fått fristen 4 år sänkt till3 år 
• Lokaleldstäder har fått förtydligade tillämpningskriterier, samt har fått 

fristen 4 år sänkt till 3 år 
• Objekten köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar 

har fått ett förtydligande, samt kompletterats med ytterligare en frist 

ÄRENDE 
Med anledning av den nya författningen, och att tidigare beslutade i frågan är ca lO 
år gammalt, bör en ny fristlista för rengöring (sotning) fastställas. 
Vidare bör kommunen även tydliggöra sitt ansvar inom området 
brandskyddskontroll genom att uppdra åt skortensfejarmästaren att tillämpa det 
som regleras i MSBFS 2014:6. 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Medborgarkontoret 

FÖRSLAGTILL BESLUT 
Räddningstjänsten Sala-Heby föreslår Kommunstyrelsen beslutar 

iill uppdra åt skorstensfejarmästaren att tillämpa de regelverk som meddelas av 
MSBFS 2014:6 avseende brandskyddskontroll, samt att planer 
brandskyddskontrollverksamheten så att kontrollfristen 3 år tillämpas senast 1 
januari 2018 och kontrollfristen 6 år tillämpas senast 1 januari 2021 

att fastställa sotningsfrister i enlighet med bilaga 

Göran Cederholm 
Räddningschef 
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Frister för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) 

Värme-, vatten-, varmlufts-, och ångpannor 

Oavsett bränsleslag 

"f-· I"ISt Tillämpningskriterier 

3 år 
Avser pannor som ingår i värmecentral som står under kontinuerlig 
bevakning av kvalificerad driftledare 

Fasta bränslen 

Frist Tillämpningskriterier 

3 ggrjår Avser konventionella pannor 

Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller 
3 ggrjår motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där 

pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning 

Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från 
2 ggrjår sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten 

är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet 

Flytande bränslen 

Frist Tillämpningskriterier 

Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från 
3 ggrjår sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle 

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
l år sotbildningssyn punkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 

överstiger 60kW 

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
2 år sotbildningssyn punkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 

uppgår till högst 60kW 

SALA KOMMUN 
Räddningstjänsten Sala-Heby 
Box 304 

Besöksadress: Väsbygatan 1 
Växel: 0224-747 900 

733 25 Sala raddnin gstja nste n@ salase 
www.sala.se 
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Göran Cederholm 

Räddningschef 
Goran.Cederholm@sala.se 

Direkt: 0224~747 861 



Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för 
matlagning 

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushåll 

Frist Tillämpningskriterier 

6 ggrjår 
Avser eldstäder där eldning sker med fusta bränslen, tung eldningsolja 
eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle 

1 år 
Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. 

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov kan sotningsfrister lokaleldstäder 
tillämpas. 

Lokaleldstäder 

Frist Tillämpningskriterier 

1 år 
Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av 
det rum som eldstaden är uppställd eller för matlagning 

Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den 
3 år huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum som eldstaden är 

uppställd eller för matlagning 

3 år Eldstaden finns i ett fritidshus. 

lmkanaler i restauranger eller andra kök 

Frist Tillämpningskriterier 

3 ggrjår Där mat tillagas 

1 år Där endast uppvärmning av mat sker, eller liknande verksamhet 
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