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Kommunal författningssamling för 
 

Östra Göinge kommun 
  
 Nr 66 Dnr 2005/0058.174 
 

    
  Antaget av KF 2005-03-23, § 42 

  

 

 

 

 

SOTNINGSFRISTER  
 

 

A. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 
Oavsett använt bränsleslag ska sotning utföras med fristen fyra år när pannan ingår 

i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad 

driftledare  

(BSK 4 år) (Inom parentes anges på detta sätt frist för brandskyddskontroll, Bsk) 

 

 

A.1.  Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning göras enligt följande: 
 

  Anmärkning 
3 ggr/år  
 

(Bsk 2 år) 

Konventionella pannor 

2 ggr/år 

 

 

(Bsk 2 år) 

Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren 

eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, 

effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till 

ackumulatortank eller motsvarande anordning 

1 ggr/år 

 

 

 

 

(Bsk 2 år) 

Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och där eldnings-

apparaten 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. 
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A.2. Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning ske enligt följande: 
 
  Anmärkning 
3 ggr/år  

(Bsk 2 år) 

Om eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotbild-

ningssynpunkt, motsvarande bränsle 

2 ggr/år 

 

(Bsk 4 år) 

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, 

från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans 

märkeffekt överstiger 60 kW 

1 gg/år 

 

 

 

(Bsk 4 år) 

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, 

från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans 

märkeffekt överstiger 60 kW samt att pannan, rökkanalen och 

tillhörande eldningsapparat har en sådan konstruktion som från 

brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning. 

1 ggr/år 

 

(Bsk 4 år) 

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, 

från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans 

märkeffekt uppgår till högst 60 kW 

2 år (vartannat år) 

 

 

 

(Bsk 4 år) 

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, 

från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans 

märkeffekt uppgår till högst 60 kW samt att pannan, rökkanalen 

och tillhörande eldningsapparat har en sådan konstruktion som 

från brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning. 

 
 
B Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar 
Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov ska sotning göras enligt 

följande: 

 

  Anmärkning 
6 ggr/år 

(Bsk 2 år) 

Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, 

från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle 

1 ggr/år 

(Bsk 4 år) 

Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildnings-

synpunkt, motsvarande bränsle 

 

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov för uppvärmning och matlagning ska sotning 

utföras enligt följande: 

 

3 ggr/år 

 

(Bsk 2 år) 

Avser vedspis som utgör den primära värmekällan för uppvärm-

ning av det utrymme som eldstaden är uppställd och för mat-

lagning 

 
C Lokaleldstäder 
Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande 

 

  Anmärkning 
1 ggr/år 

(Bsk 2 år) 

Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det ut-

rymme där eldstaden är uppställd 

4 år (vart 4:e år) 

(Bsk 8 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) 

(Bsk 8) 

Eldstaden är belägen i ett fritidshus 
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D Imkanaler i restauranger eller andra större kök 
Sotning ska göras enligt följande 

 

  Anmärkning 
3 ggr/år 

Tiden mellan två sot-

ningar ska fördelas jämt 

över året 

(Bsk 2 år) 

Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfatt-

ning än för enskilt hushålls behov 

1 ggr/år 

(Bsk 2 år) 

Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller 

motsvarande verksamhet 

 

E Övrigt 
 
Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen, i samband 

med övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister samt möjlig-

het att i enskilda fall ändra sotningsfristen när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl 

som t ex ändrad eldningsfrekvens. 

 

F Övergångsbestämmelser 
 
Intill dess att dessa bestämmelser vunnit laga kraft gäller Räddningsverkets föreskrifter om 
sotningsfrister i enlighet med räddningstjänstlagen, dock längst t o m 2004-12-31. 

Bestämmandet av det första sotnings- eller kontrolltillfället efter ikraftträdandet av dessa 

föreskrifter skall ske med utgångspunkt från den senaste sotningen/brandskyddskontrollen 

före ikraftträdandet. 

Skorstensfejarmästaren eller annan som på kommunens uppdrag genomför sotning får 

därvid besluta om att en kortare frist än vad som framgår av dessa föreskrifter under en 

kortare övergångstid skall tillämpas på vissa objekt. 

 

 

 


