Frister för sotnings- och brandskyddskontroller i Rättviks kommun
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Datum

2015-01-01

Hur ofta ska en eldstad sotas och få utförd brandskyddskontroll?
Avser sotning

Avser
brandskyddskontroll

vart 3:e år

vart 6:e år

4 ggr/år

vart 3:e år

3 ggr/år

vart 3:e 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

2 ggr/år

vart 6:e 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

Avser sotning

Avser
brandskyddskontroll

Flytande bränslen

4 ggr/år

vart 3:e år

Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle

1 ggr/år

vart 6:e år

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

vart annat år

vart 6:e år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller anat från
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans effekt uppgår till
högst 60 kW

Avser sotning

Avser
brandskyddskontroll

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar
om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov

6 ggr/år

vart 3:e år

Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja
eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle

1 ggr/år

vart 6:e år

Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle

Fasta bränslen
Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig
övervakning av en kvalificerad driftsledare, oavsett vilket bränsleslag som
används
Avser konventionella pannor

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas
Avser sotning

Avser
brandskyddskontroll

Lokaleldstäder

1 ggr/år

vart 3:e år

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

vart 3:e år

vart 6:e 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

vart 3:e år

vart 6:e år

Eldstaden finns i ett fritidshus

3 ggr/år

Avser
brandskyddskontroll
vart annat år

1 ggr/år

vart annat år

Avser sotning

Imkanaler eller andra större kök
Vid matlagning
Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller
liknande verksamhet ex frånluftskanal från pizzaugnar

Datum

2015-01-01

Brandskyddskontroll
Omfattning mm
Brandskyddskontrollen ska omfatta de moment som krävs för att kunna
bedöma den enskilda anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt.
Hänsyn ska tas till hur brandskyddet påverkas av
• sotbildning och beläggningar
•

skador eller förändringar av det tekniska utförandet

•

temperaturförhållanden

•

tryckförhållanden och täthet

•

drift och skötsel.

Eldningsapparater för gas och tillhörande gasledningar omfattas inte av
kontrollen.
Varje kontrolltillfälle ska dokumenteras. Av dokumentationen ska framgå
vad som kontrollerats, vilka provningar som gjorts och resultatet av
kontrollen. Ägaren och i förekommande fall nyttjanderättsinnehavaren, ska
informeras om resultatet av kontrollen.
Undantag i enskilda fall
En anläggning som inte längre är i bruk behöver inte kontrolleras enligt
kontrollfristen. Innan en sådan anläggning tas i bruk ska dock kontroll göras.
Efter en ansökan från en fastighetsägare eller från en kommun får
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förlänga fristen i ett enskilt
fall om synnerliga skäl föreligger.
Till ansökan ska bifogas yttrande från en sådan nämnd som avses i 3 kap.11
§ i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
Delegation
Kommunen får ge dem som enligt 4 § tredje stycket utför
brandskyddskontroll befogenhet att på kommunens vägnar meddela
nödvändiga förelägganden och förbud enligt 5 kap 2 § andra stycket. Ett
sådant föreläggande eller förbud får inte förenas med vite.
Behörighet
10§ Behörig att utföra brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4§ lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor är den som genomgått särskild utbildning hos
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om
vilken utbildning som ska krävas för sådan behörighet. Förordning
(2008:1220).
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