
   

  

   

  

 

 

Frister för brandskyddskontroll  

I enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och all-
männa råd (MSBFS 2014:6) 

 

En anläggning som inte längre är i bruk behöver inte brandskyddskontrolleras. Innan en sådan 

anläggning åter tas i bruk ska dock brandskyddskontroll göras. 

Ett fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende betraktas inte som fritidshus 

enligt MSB’s föreskrifter.  

Med eldning i mycket begränsad omfattning avses vanligen eldning vid enstaka tillfällen per 

år.  

Eldstäder anses användas i mindre omfattning om de eldas i korta eldningscykler någon gång 

per vecka eller mindre. Sådan eldning övergår normalt inte 500 kg (ca en kubikmeter) normal-

torkad ved per år 

 

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 

Frist  Tillämpningskriterier  

3 år  Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja.  

6 år  Vid eldning med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt 

konstruerad för eldning med pellets.  

6 år  Vid eldning i mycket begränsad omfattning.  

6 år  Vid eldning i panna som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig över-

vakning av personal, med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftle-

dare.  

6 år  Vid eldning med annat bränsle.  

 

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning 

Frist  Tillämpningskriterier  

3 år  Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja.  

6 år  Vid eldning med annat bränsle.  

6 år  Vid eldning för ett enskilt hushålls behov där eldstaden används i mindre omfattning 

eller finns i ett fritidshus  

 

Lokaleldstäder 

Frist  Tillämpningskriterier  

3 år  Vid eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen.  

6 år  Lokaleldstäder som används i mindre omfattning eller finns i ett fritidshus.  

6 år  Lokaleldstäder som eldas uteslutande med gas.  

6 år  Lokaleldstäder som eldas med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt 

konstruerad för eldning med pellets.  

 

Imkanaler 

Frist  Tillämpningskriterier  

2 år  Frånluftskanal från matlagningsutrymme i restauranger, storkök och därmed jämförbara 

utrymmen samt till kanalen monterade delar såsom fläkt, avskiljare och spjäll.  

 


