
Frister för sotnings- och brandskyddskontroller 
i Rättviks kommun  

 

 

Hur ofta ska en eldstad sotas och få utförd brandskyddskontroll? 

Sotning 
Brandskydds-

kontroll 
 

Fasta bränslen 

1 ggr/år vart 3: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. Fristen 1ggr/år 

kan tillämpas när årsmedeltemperaturen är ca +5 ºC eller högre. 

2 ggr/år vart 3:e år 

Avser pannor med keramisk inklädnad i förbrännings-kammaren eller 

motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där 

pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. 

Fristen 2ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen är 

ca +5 ºC eller högre. 

3 ggr/år vart 3:e år 

Avser konventionella pannor 

Fristen 3 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen 

i kommunen är ca +5 ºC eller högre. 

4 ggr/år vart 3:e år 

Avser konventionella pannor. 

Fristen 4 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen 

överstiger ca +1 ºC men understiger ca +5 ºC. 

vart 3:e år vart 6:e år 
Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning 

av en kvalificerad driftsledare, oavsett vilket bränsleslag som används 

Flytande bränslen 

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 

3-5 ggr/år vart 3:e år 

Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från 

sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.  

Fristen 4 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen 

överstiger ca +1 ºC men understiger ca +5 ºC. 

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar  

om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov 

1 ggr/år vart 3:e år 
Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle 

6 ggr/år vart 3:e år 
Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller 

annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle 

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

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. Eldstaden finns i ett fritidshus. 

Imkanaler eller andra större kök 
3 ggr/år vart annat år Vid matlagning 

1 ggr/år vart annat år 
Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande 

verksamhet ex frånluftskanal från pizzaugnar. 


