
Lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) 

Antagna av Kommunfullmäktige i XX kommun 201x-xx-xx § xx. Föreskriften i sin helhet 

gäller från 201x-xx-xx). 

 

Med stöd av 3 kap. 1 § Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor meddelar kommun-

fullmäktige följande lokala föreskrifter om frister för rengöring. 

 

§1 Kriterier för rengöringsfrister 

 

Nedanstående kriterier har beaktats vid fastställande av fristerna i dessa lokala föreskrifter. 

 

 Sotbildning 

 Bränsle 

 Typ av anläggning 

 Energibehov med hänsyn till klimatförhållanden 

 Bebyggelsestruktur 

 

Årsmedeltemperaturen i kommunen understiger inte +5°C. 

Rengöring enligt frist får inte göras tidigare än tre månader innan den dag då fristen löper ut. 

§2 Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med 

driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftledare, ska rengöring med fristen 4 år 

tillämpas. Detta oavsett vilket bränsleslag som används. 

 

Kriterier Rengöringsfrist 

Konventionella pannor avsedda för fast bränsle. 

  

3 gånger/år 

  

Pannor avsedda för fast bränsle med keramisk inklädnad i 

förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv 

förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller 

motsvarande anordning. 

  

2 gånger/år 

  

  

Pannor med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är 

speciellt konstruerad för eldning med pellets. 

 

1 år 

Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotnings-synpunkt 

motsvarande bränsle (t.ex. spannmål) och där eldnings-apparaten är speciellt 

konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. 

  

1 år 

  

  

Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från 

sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 

 

3 gånger/år 

Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildnings-

synpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW. 

 

1 år 

  

Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår 

till högst 60 kW. 

2 år 

  



 

§3 Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning 

 

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning göras enligt 

följande. 

Kriterier Rengöringsfrist 

Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, 

från sotningssynpunkt, motsvarande bränsle. Exempel är Vedeldad pizzaugn, 

kolgrill och liknande eldstäder som eldas i större omfattning än för enskilt 

hushållsbehov. 

 

6 gånger/år 

 

Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 

sotningssynpunkt, motsvarande bränsle. 

 

1 år 

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov ska sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas. 

 

§4 Lokaleldstäder 

 

Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande. 

Kriterier  Rengöringsfrist 

Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där 

eldstaden är uppställd eller för matlagning. (vedåtgång > 1 m
3
 ved/år). 

  

1 år 

  

  

Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga 

källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för 

matlagning.  

 

3 år 

  

  

Eldstäder som finns i fritidshus. 

 

3 år 

 

§5 Imkanaler i restauranger eller andra storkök 

 

Rengöring av imkanaler ska göras enligt följande. 

Kriterier Rengöringsfrist  

Imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. 

  

3 gånger/år 

 

Imkanaler som endast används för uppvärmning av mat eller liknande. 1 gång/år 

  

 



 

§6 Övergångsförfarande vid införande av föreskrift MSBFS 2014:6 

 

Under införande av föreskrift MSBFS 2014:6 ska frister för rengöring harmoniseras med 

frister för brandskyddskontroll gällande lokaleldstäder. Införandet sker mellan 2015 tom 

2017. I föreskriften ändras fristen för brandskyddskontroll från 8 år till 6 år varvid fristen för 

rengöring ändras från 4 år till 3 år. Övergångsförfarandet har tre syften. 

1. Överföra rengöringsfristen från 4 år till 3 år, 

2. Fördela antalet rengöringar jämnt under de 3 åren samt 

3. Möjliggöra samplanering av rengöring och brandskyddskontroll. 

Övergångsförfarandet från rengöringsfrist 4 år till 3 år ska ske enligt nedan. 

 

Skorstensfejarmästaren ansvarar för att ovanstående fördelning genomförs.  

§7  Särskilda fall 

För en enskild anläggning får andra frister än de i §§ 3-6 angivna beslutas av 

Räddningstjänsten Östra Götaland, om det är betingat av brandskyddsmässiga skäl. 

Om ingen eldning skett i en anläggning mellan två rengöringstillfällen, får den undantas från 

kravet på rengöring. Dessa beslut får fattas av den som ansvarar för att rengöringen kommer 

till stånd. Besluten ska dokumenteras. 

 


