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Revidering/Komplettering av sotningsfrister 
 

Beslutade sotningsfrister med anledning av lag, SFS 2003:778, om 
skydd mot olyckor  
 
Av förordningen om skydd mot olyckor SFS 2003:789, 3 kap, 1 § framgår 
att en kommun skall meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) 
enligt 3 kap, 4 § lagen 2003:778 om skydd mot olyckor skall ske. 
 
Kravet beträffande beslut om sotningsfrister enligt förordningen innebär, 
enligt förbundsordningen, för Uppvidinge, Lessebo och Tingsryds 
kommuner att direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg är beslutande i frågan. 
 
Frister inom förbundsområdet enligt rekommendationer från Myndigheten 
för Samhällsskydd och Beredskap (MSBFS 2014:6)  
 
Fristernas längd är fastställda mot bakgrund av hur följande faktorer 
påverkar brandskyddet: 
- sotbildning 
- bränsle 
- typ av anläggning 
 energibehov med hänsyn till klimatförhållanden 
 (årsmedeltemperatur  +5° eller mer) 
- bebyggelsestruktur 
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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 
4 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 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 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, skall sotning göras enligt följande. 
 
 

Frist Tillämpningskriterier 

3 ggr/år 
Avser pannor där eldning sker med tung 
eldningsolja eller annat från 
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 

1 år 

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

2 år 

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

3 år 
Avser eldstäder som inte utgör den primära 
källan för uppvärmning av det utrymme där 
eldstaden är uppställd, eller för matlagning. 

3 år Eldstaden är belägen i ett fritidshus. 

 
 
Förtydligande beträffande sotningsfrister för lokaleldstäder 
 
För att avgöra huruvida lokaleldstäder är att betrakta som primära 
värmekällor eller ej tillämpas följande praxis: 
 
- Om mer än 1,5 m3 ved förbrukas årligen i den aktuella eldstaden är den 

att betrakta som primär värmekälla av det utrymme där den är 
uppställd. Detta även om det i samma utrymme exempelvis finns 
elradiatorer, luftvärmepump eller liknande. 
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Samma praxis tillämpas beträffande lokaleldstäder belägna i fritidshus. Att 
fristen tre år gäller för fritidshus utgår från att de används företrädesvis 
under den varma årstiden och att man eldar i mindre omfattning, så kallad 
”myseldning”. Det vill säga mindre än 1,5 m3 ved per eldstad och år. Det 
torde finnas ett antal fritidshus som nyttjas frekvent, även under den kalla 
årstiden, varvid man eldar i de eldstäder som finns. Således är det rimligt 
att sota dessa objekt enligt samma frist som sker vid permanentboende.  
 
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 
 
Direktionen kan i särskilt fall besluta om ändring av sotningsfristen. 
Då eldning ej skett mellan två sotningstillfällen kan direktionen ge dispens 
från sotning efter ansökan från fastighetsägaren härom.    
 
Kompetenskrav 
 
Den som utför rengöring/sotning för kommunens räkning skall ha 
genomgått yrkesutbildning för skorstensfejare och genom verksamhet inom 
yrkesområdet skaffat sig erforderlig erfarenhet. 
 
 
 
 
 
 


