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Föreskrifter om frister för sotning
Beslutade vid direktionsmöte 2014-12-17. Föreskrifterna skall tillämpas fr.o.m. 2015-01-01.
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge föreskriver följande med stöd av
3 kap. 1 § enligt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.
” En kommun skall meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) enligt 3 kap. 4 § första
och andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ske. Kommunen får besluta om
brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § tredje stycket lagen om skydd mot olyckor i särskilda fall.”
Föreskriften är utformad utifrån Myndigheten samhällsskydd och beredskap (MSB) allmänna råd
MSBFS 2014:6.
Sotningsfrister
Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor
Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad
driftsledare skall sotning utföras med fristen 3 år, oavsett vilket bränsleslag som används.
I övriga fall skall, om eldning sker med fasta bränslen, sotning göras enligt följande.
Frist

Tillämpningskriterier

3 ggr/år
2 ggr/år

Konventionella pannor
Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande
konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till
ackumulatortank eller motsvarande anordning.
Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt
motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv
förbränning av bränslet.
Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt
motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv
förbränning av bränslet. Pannorna enligt denna kategori bör vara helautomatiska och
miljögodkända.

2 ggr/år

1 ggr/år

Om eldning sker med flytande bränslen skall sotning göras enligt följande.
Frist
Tillämpningskriterier
3 ggr/år
1 år
2 år

Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt
motsvarande bränsle.
Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt,
motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
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
Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov skall sotning göras enligt
följande.
Frist

Tillämpningskriterier

6 ggr/år

Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

1 år

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov skall sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

Lokaleldstäder
Om eldning sker i lokaleldstäder skall sotning göras enligt följande.
Frist

Tillämpningskriterier

1 år

Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där
eldstaden är uppställd eller för matlagning.
Avser eldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme
där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
Eldstaden är belägen i ett fritidshus

3år
3år

Imkanaler i restauranger eller andra större kök
Sotning skall ske 3 gånger per år.
I fråga om imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande
verksamhet skall sotning ske 1 gång per år.
Övrigt
När eldning inte skett mellan två sotningstillfällen bör skorstensfejarmästaren bevilja undantag
för rengöring.
I enskilda fall får skorstensfejarmästaren ändra sotningsfristen när det är betingat av
brandskyddsmässiga skäl. Skäl för ändringar skall meddelas direktionen.
Övergångsbestämmelser
Intill dess att dessa föreskrifter vunnit laga kraft gäller MSB föreskrifter om sotningsfrister i
enlighet med konsekvensutredning MSBFS 2014:6, dock som längst t.o.m. 2017-12-31.
Bestämmandet av det första sotnings- eller kontrolltillfället efter ikraftträdandet av dessa
föreskrifter skall ske med utgångspunkt från den senaste sotningen före ikraftträdandet.
Skorstensfejarmästaren får därvid besluta att en kortare frist än vad som framgår av dessa
föreskrifter skall användas på vissa objekt.

