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Ändrade tidsfrister för sotning och brandskyddskontroll
Från första januari 2015 gäller nya tidsfrister vad gäller sotning samt brandskyddskontroll i
Svalövs kommun. Det är MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, som med hjälp av
ny statistik uppdaterat sina råd för tidsintervall för sotning samt tidsfrister för brandskyddskontroll.

För pannor eldade med ved och fast bränsle samt olja eller gas
Kontrollfristen för brandskyddskontroll av pannor som eldas med ved eller andra fasta bränslen
förutom pellets, ändras från två till tre år. Om eldning sker med pellets i helautomatisk,
standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets ändras
kontrollfristen från två till sex år.
Kontrollfristen för pannor som eldas med annat bränsle som till exempel olja eller gas, ändras
från fyra till sex år.

För lokaleldstäder som öppna spisar, kaminer och kakelugnar
För lokaleldstäder som används som den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där
eldstaden finns ändras kontrollfristen för brandskyddskontroll från två till tre år. Kontrollfristen för
eldstäder som endast används i begränsad omfattning för eldning i korta eldningscykler samt
eldas med gas ändras från åtta till sex år.
För pelletseldade lokaleldstäder där anläggningen är helautomatisk och speciellt konstruerad för
eldning med pellets ändras kontrollfristen från två till tre år.

För dig som använder oljeeldad panna
Det är viktigt att du sköter service och underhåll på din panna enligt instruktioner från din
leverantör. Följs de inte bör du prata med din sotare för tätare rengöring än de tidsfrister som
gäller. Detta är extra viktigt för er som har oljeeldad panna då kommunen beslutat om längre
tidsfrister för sotning av oljeeldade pannor.
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Tidsfrister för sotning som gäller från 26 januari 2015
Pannor
För värme, varmvatten, varmluft och ångpannor
Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad
driftsledare kan sotning utföras med fristen tre år, oavsett vilket bränsleslag som används. I
övriga fall kan, om eldning sker med fasta bränslen, sotning göras enligt följande
Om eldning sker med fast bränsle
Tidsfrist

Förutsättning

3 gånger per år

Gäller konventionella pannor

2 gånger per år

Gäller 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 motsvarande
bränsle med liknande sotbildning och där eldningsapparaten är
speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

Om eldning sker med flytande bränsle
Tidsfrist

Förutsättning

3 gånger per år

Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller
motsvarande bränsle med liknande sotbildning.

1 år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller
motsvarande bränsle med liknande sotbildning och att pannans
märkeffekt överstiger 60 kilowatt.

2 år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller
motsvarande bränsle med liknande sotbildning och att pannans
märkeffekt uppgår till högst 60 kW.
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Eldstäder för matlagning som köksspisar, ugnar och andra liknande anordningar
Om eldningen sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning göras enligt
följande. Vid eldning för enskilt hushållsbehov följer du tidsfristerna för lokaleldstäder.
Tidsfrist

Förutsättning

6 ggr/år

Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung
eldningsolja eller motsvarande bränsle med liknande
sotbildning.

1 år

Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller
motsvarande bränsle med liknande sotbildning.

Lokaleldstäder
Vid eldning för enskilt hushållsbehov eller eldning i lokaleldstäder.
Tidsfrist

Förutsättning

1 år

Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för
uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för
matlagning.

3 år

Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är
den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där
eldstaden är uppställd eller för matlagning.

3 år

Eldstaden finns i ett fritidshus.

Imkanaler i restauranger eller andra storkök
Sotning och rengöring kan ske tre gånger per år. För imkanaler i kök som endast används för
uppvärmning av mat eller liknande verksamhet kan sotning ske en gång per år.

Undantag från ovanstående tidsfrister för sotning och rengöring
Undantag från sotning får ske när ingen eldat mellan två sotningstillfällen. Fastighetsägaren ska
då ta kontakt med aktuell sotare och meddela detta.
I enskilda fall kan sotning ske tätare än föreskrivna tidsfrister på grund av brandskyddsmässiga
skäl. Det får endast ske efter beslut från ansvarig nämnd.
Vid införandet av nya föreskrifter om sotning kan innebära att sotning kan ske tätare eller mer
sällan undre en övergångsperiod.
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