
Sotningsfrister och brandskyddskontroll  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOTNINGSFRISTER I BRÄCKE OCH RAGUNDA KOMMUN  
 
A. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpanna.  
 
Oavsett använt bränsleslag ska sotning utföras med fristen fyra år när 
pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning 
av kvalificerad driftledare  
 
A.1. Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning göras enligt 
följande.  
 
Frist Anmärkning  
5 ggr/år Konventionella pannor. Om sotning infaller under 
sommarperioden maj-juni och ingen eldning sker med fastbränsle sker 
förlängning av fristen med 12 veckor. Under övrig tid av året ska sotning 
ske var 8:e.vecka  
3 ggr/år Pannan har keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller 
motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv 
förbränning av bränslet och är ansluten till ackumulatortank eller 
motsvarande anordning  
2-3 ggr/år Eldning sker med träpellets eller annat, från 
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. Sotning ska ske med en frist 
av 3 ggr/år. Ifall eldningsapparaten är speciellt konstruerad för, från 
brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och anläggningen 
i övrigt har en teknisk kvalitet som medför brandskyddsmässiga skäl till 
kortare frist ska fristen förlängas till 2 ggr/ år.  
Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två 
sotningstillfällen, övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter 
om sotningsfrister samt möjlighet att i enskilda fall ändra sotningsfristen 
när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl som tex ändrad 
eldningsfrekvens  
 
A.2. Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning ske enligt 
följande  
 
Frist Anmärkning  
4 ggr/år Om eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle  
2 ggr/år Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat 
från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 
överstiger 60 kW  
1år Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från 
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannan märkeffekt 
uppgår till högst 60 kW  
2 år (vartannat år) Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja 
eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannan 
märkeffekt uppgår till högst 60 kW samt att pannan, rökkanalen och 
tillhörande eldningsapparat har en sådan konstruktion som från 
brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning  
.  
Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två 
sotningstillfällen, övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter 
om sotningsfrister samt möjlighet att i enskilda fall ändra sotningsfristen 

 
 
 

 
  



när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl som tex ändrad 
eldningsfrekvens  
 
 
B. Köksspisar, ugnar, och andra jämförbara förbränningsanordningar.  
 
Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov ska 
sotning göras enligt följande.  
 
Frist Anmärkning  
6 ggr/år Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, 
från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle  
1 ggr/år Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle  
 
Om eldning sker för enskilt hushållsbehov för uppvärmning och 
matlagning ska sotning utföras enligt följande:  
3 ggr/år Avser vedspis som utgör den primära värmekällan för 
uppvärmning av det utrymme som eldstaden är uppställd och för 
matlagning  
Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två 
sotningstillfällen, övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter 
om sotningsfrister samt möjlighet att i enskilda fall ändra sotningsfristen 
när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl som tex ändrad 
eldningsfrekvens  
 
C. Lokaleldstäder  
 
Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande  
 
Frist Anmärkning  
1 ggr/år Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det 
utrymme där eldstaden är uppställd  
4 år (vart 4:e år) Eldstaden utgör inte den primära källan för 
uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för 
matlagning  
4 år (vart 4: e år) Eldstaden är belägen i ett fritidshus  
Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två 
sotningstillfällen, övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter 
om sotningsfrister samt möjlighet att i enskilda fall ändra sotningsfristen 
när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl som tex ändrad 
eldningsfrekvens  
 
 
D. Imkanaler i restauranger eller andra större kök  
 
Sotning ska göras enligt följande  
 
Frist Anmärkning  
3 ggr/år. Tiden mellan två sotningar ska fördelas jämt över året 
Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för
enskilt hushålls behov  
1 ggr/år Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller 
motsvarande verksamhet.  
Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två 
sotningstillfällen, övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter 
om sotningsfrister samt möjlighet att i enskilda fall ändra sotningsfristen 
när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl som tex ändrad 
eldningsfrekvens  
 
 
Antagen av Östra Jämtlands kommunalförbuds direktion 2004-04-01, § 9 
 
 
 
 
 



 
 
 
BRANDSKYDDSKONTROLL BRÄCKE OCH RAGUNDA KOMMUN.  
 
 
Kontrollfrister.  
 
Kontroll av brandskyddet skall ske med återkommande intervall enligt 
nedanstående kontrollfrister.  
 
Värme, -varmvatten, -varmlufts- och ångpannor.  
 
Frist Anmärkning  
2 år (vartannat år) Om eldning sker med fasta bränslen eller tung 
eldningsolja.  
4 år (vart 4:e år) Om eldning med sådana bränslen sker 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. Sker eldning med annat bränsle.  
 
Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder.  
 
Frist Anmärkning  
2 år Om eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja.  
4 år (vart 4:e år) Sker eldning med annat bränsle.  
8 år (vart 8: e år) Om eldning sker för enskilt hushållsbehov och 
eldstaden inte är den primära källan för matlagning eller om eldstaden är 
belägen i ett fritidshus  
 
Lokaleldstäder (ex braskamin, kakelugn, öppenspis).  
 
Frist Anmärkning  
2 år För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av 
det utrymme där eldstaden finns.  
8 år (vart 8:e år) Om lokaleldstaden inte är den primära källan för 
uppvärmning. Detsamma skall gälla för lokaleldstäder där eldning sker 
uteslutande med gas eller om eldstaden är belägen i ett fritidshus.  
 
 
 
 
Imkanaler .  
 
Frist Anmärkning  
2 år (vartannat år) Gäller restauranger eller andra större kök..  
 
Brandskyddskontrollens omfattning m m.  
 
Brandskyddskontrollen skall omfatta de moment som krävs för att kunna 
bedöma den enskilda anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt. 
Hänsyn skall tas till hur brandskyddet påverkas av:  
1. sotbildning och beläggningar,  
2. skador eller förändringar av det tekniska utförandet,  
3. temperaturförhållanden,  
4. tryckförhållande och täthet, samt  
5. drift och skötsel.  
 
Eldningsapparater för gas eller tillhörande gasledningar omfattas inte av 
kontrollen.  
 
Varje kontrolltillfälle skall dokumenteras. Av dokumentationen skall 
framgå vad som kontrollerats, vilka provningar som gjorts och resultatet 
av kontrollen.  
 
 
 



Behörighet.  
 
Behörig att utföra brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § lagen om skydd 
mot olyckor är den som har avlagt teknikerexamen enligt 25 § 
räddningstjänstförordningen (1986:1107). Detsamma gäller den som 
enligt äldre bestämmelser har genomgått kurs för skorstensfejarmästare 
eller har avlagt mästarexamen för skorstensfejare.  
 
Undantag i enskilda fall.  
 
En anläggning som inte längre är i bruk behöver inte kontrolleras enligt 
kontrollfristen. Innan en sådan anläggning åter tas i bruk skall dock 
kontroll göras.  
 
Efter ansökan från en fastighetsägare eller från kommunen kan Statens 
räddningsverk förlänga fristen i ett enskilt fall om synnerliga skäl 
föreligger. Till ansökan skall bifogas yttrande från en sådan nämnd som 
avses i 3 kap 11 § lagen om skydd mot olyckor.  
 
Avgift för brandskyddskontroll.  
 
Sotningstaxans timersättning gäller (punkt 4.5 i sotningstaxan).  
 
 
Antagen av Östra Jämtlands kommunalförbuds direktion 2004-04-01, § 9 
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