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Rengöringsfrister 
Vänersborgs kommun Sida 1 

   

Rengörings(sotnings)frister 

Vad gäller? 

Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata uppdrag – rengöring(sotning) och 

brandskyddskontroll. 

Rengöring (sotning) har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt 

eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är 

relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort 

för att minska risken för brand. 

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika 

skador till följd av brand (se separat information på hemsidan).  

Frister för sotning föreskrivs av kommunen.  

 

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 
Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en 

kvalificerad driftsledare ska sotning utföras med fristen 4 år, oavsett vilket bränsleslag 

som används. 

I övriga fall ska sotning göras enligt följande (om eldning sker med fasta bränslen): 

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 gång/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 ska sotning göras enligt följande: 

3 ggr/år Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från 

sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 

1 ggr/år Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 

överstiger 60 kW. 

1 gång/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 
Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning göras 

enligt följande: 

Frist  Tillämpningskriterier 

4 ggr/år Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja 

eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 

1 gång/år  Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. 

 

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov ska sotningsfrister för lokaleldstäder 

tillämpas. 

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

Frist  Tillämpningskriterier 

1 gång/år Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av 

det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning. 

Vart 3:e år Avser eldstäder som inte utgör den huvudsakliga källan för 

uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för 

matlagning. 

Vart 3:e år Eldstaden är belägen i ett fritidshus. 

 

Imkanaler i restauranger eller andra större kök 

Frist  Tillämpningskriterier 

3 ggr/år Avser imkanaler i restauranger eller andra större kök  

1 gång/år  Avser imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller 

liknande verksamhet. 

 

Övergångsbestämmelser 

1 Denna författning träder i kraft den 1 januari 2015. Statens räddningsverks 

föreskrifter (SRVFS 2005:9) om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll ska 

samtidigt upphöra att gälla. 

2 Kontrollfrister som är tre år enligt denna författning ska tillämpas senast från och 

med den 1 januari 2018. Dessförinnan får kontroll av anläggningar som omfattas av 

treårsfrist enligt denna författning genomföras med frist som är mellan tre år och 

fristen som gällde enligt de äldre reglerna. 

3 Kontrollfrister som är sex år enligt denna författning ska tillämpas senast från och 

med den 1 januari 2021. Dessförinnan får kontroll av anläggningar som omfattas av 

sexårsfrist enligt denna författning genomföras med frist som är mellan sex år och 

fristen som gällde enligt de äldre reglerna. 


