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Antagen av kommunfullmäktige 2014‐11‐26, § 163. Dnr: KS 1542/14‐100

Frister för sotning och brandskyddskontroll i Båstads kommun
Myndigheten för samhällsskydd och beredskapsföreskrifter om rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll; 2014:6
Rengöring (sotning)
3§ Kravet på rengöring (sotning) enligt 3 kap. 4 § första stycket lagen om skydd mot olyckor
skall gälla för
1. värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor,
2. köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning,
3. lokaleldstäder, och
4. imkanaler.
Anläggningar som är inrättade för eldning uteslutande med gas omfattas inte av kravet på
rengöring.
Brandskyddskontroll
Kontrollfrister
4 § Anläggningar som avses i 3 § ska genomgå återkommande kontroll av brandskyddet med
längst de intervaller som följer av nedanstående kontrollfrister, räknat från den dag den
senaste kontrollen genomfördes. Kontrollen bör inte göras tidigare än tre månader innan
den dag då fristen löper ut.
En anläggning som inte längre är i bruk behöver inte brandskyddskontrolleras. Innan en sådan
anläggning åter tas i bruk ska dock brandskyddskontroll göras.
Sådana fasta förbränningsanordningar som är avsedda för eldning uteslutande med gas och
inte är anslutna till avgaskanal ska inte brandskyddskontrolleras.
5 § När nyinstallation, ändring eller återupptagen användning skett av en anläggning ska tiden
för kontrollfristen börja räknas från den första av dessa dagar; dagen när anläggningen började
användas eller dagen när slutbesked utfärdats.
När ett slutbesked utfärdats som en följd av anmälan enligt plan- och bygglagen får tiden fram
till den första brandskyddskontrollen förlängas eller förkortas, med upp till 18 månader, om det
behövs för planeringen av brandskyddskontrollen. Samma sak gäller för återupptagen användning av en anläggning.
När en ny anläggning börjat användas utan att slutbesked utfärdats enligt plan- och bygglagen
får den första brandskyddskontrollen tidigareläggas med upp till 36 månader om det behövs för
planeringen av brandskyddskontrollen.
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Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor
6 § Om eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja ska kontrollfristen vara tre år.
Om eldning sker med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets eller i mycket begränsad omfattning eller om pannan ingår i en
värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftledare, ska kontrollfristen vara sex år.
Sker eldningen med annat bränsle ska kontrollfristen vara sex år.
Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning
7 § Om eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja ska kontrollfristen vara tre år.
Sker eldningen med annat bränsle ska kontrollfristen vara sex år.
8 § Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov och eldstaden inte är den primära källan för
matlagning eller om eldstaden är belägen i ett fritidshus, ska kontrollfristen vara sex år.
Fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus
enligt dessa föreskrifter.
Lokaleldstäder
9 § För lokaleldstäder som används som den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum
där eldstaden finns ska kontrollfristen vara tre år.
Om lokaleldstaden inte används som den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där
eldstaden finns ska kontrollfristen vara sex år.
Detsamma ska gälla för lokaleldstäder
1. där eldning sker uteslutande med gas,
2. där eldning sker med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för
eldning med pellets eller
3. som är belägna i fritidshus.
Fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus
enligt dessa föreskrifter.

Imkanaler
10 § För imkanaler ska kontrollfristen vara två år.
En sammanställning av ovanstående § 6-9 om frister på objekt.
3år
Fastbränsle- eller tung olje panna, Lokal eldstad huvudsaklig uppvärmning.
6 år
Olje-, Pellets-, Gaspanna och lokal eldstad trivsel.
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Frister för rengöring (sotning)
Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor
Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning
av en kvalificerad driftsledare kan sotning utföras med fristen 3 år,
oavsett vilket bränsleslag som används.
I övriga fall kan, om eldning sker med fasta bränslen, sotning göras enligt
Frist

Tillämpningskriterier

3 ggr/ år

Avser konventionella pannor

2 ggr/år

Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren
eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av
bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank
eller motsvarande anordning.

1 ggr/år

Avser pannor där eldning sker med träpellets eller
annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där
eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv
förbränning av bränslet.

Om eldning sker med flytande bränslen kan sotning göras enligt följande:
Frist

Tillämpningskriterier

3ggr/år

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

Frist

Tillämpningskriterier

1 år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat,
från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och
pannans märkeffekt överstiger 60 kW.

2 år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat
från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och
pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.
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Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar För matlagning
Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov kan sotning göras enligt
följande:
Frist

Tillämpningskriterier

6 ggr/år

Avser eldstäder där eldning sker med fasta 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 för lokaleldstäder tillämpas.
Lokaleldstäder
Om eldning sker i lokaleldstäder kan sotning göras enligt följande:
Frist

Tillämpningskriterier

1 år

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

2 år

Avser eldstäder som inte utgör den huvudsakliga källan för
uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd
eller för matlagning.

3 år

Eldstaden är belägen i ett fritidshus

Imkanaler i restauranger eller andra större kök
Sotning kan ske 3 gånger per år. I fråga om imkanaler i kök som endast
används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet kan sotning ske
1 gång per år.
Övrigt
Objekt är undantagna från sotningen när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen.

