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                                               Beslutad: Direktionen 14-12-10 §580  

 Dnr: 20140960  :          

 

RENGÖRINGSFRISTER 
 

Följande rengöringsfrister antogs av direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge 2014-12-10 

och gäller från och med 2015-01-01. Fristerna följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

allmänna råd och kommentarer om rengöring (sotning) MSBFS 2014:16 och nedanstående 

sammanställning bygger på en årsmedeltemperatur om mer än 5C. 

 

En eldstad och en rökkanal som inte har använts skall genomgå brandskyddskontroll innan den åter 
tas i bruk. 

 

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad 

driftsledare kan rengöring utföras med fristen tre år, oavsett vilket bränsleslag som används. I övriga 

fall kan, om eldning sker med fasta bränslen, rengöring göras enligt följande. 

 

Rengöringsfrist Tillämpningskriterier 

3 ggr/år Avser konventionella pannor. Infaller merparten av fristen under maj-augusti 

skall rengöringsfrist om 20 veckor gälla. 

  

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 sotbildnings-

synpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt 

konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. 

 

Om eldning sker med flytande bränslen kan sotning göras enligt följande. 

 

Rengöringsfrist Tillämpningskriterier 

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

sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. Infaller merparten av fristen 

under maj-augusti skall rengöringsfrist om 20 veckor gälla. 

  

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

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 

överstiger 60 kW. 

  

2 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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Undantag 

Har eldning inte skett efter senaste rengöringen behöver ny rengöring inte göras. Vid bestämmandet 

av nästa rengöringstillfälle skall rengöring dock anses gjord enligt gällande rengöringsfrister. 

 

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar 

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov kan rengöring göras enligt följande. 

 

Rengöringsfrist Tillämpningskriterier 

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

annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. Infaller merparten av 

fristen under maj-augusti skall rengöringsfrist om 20 veckor gälla. 

  

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

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. 

 

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

Undantag 

Har eldning inte skett efter senaste rengöringen behöver ny rengöring inte göras. Vid bestämmandet 

av nästa rengöringstillfälle skall rengöring dock anses gjord enligt gällande rengöringsfrister. 
 

Lokaleldstäder 

Om eldning sker i lokaleldstäder kan rengöring göras enligt följande. 

 

Rengöringsfrist Tillämpningskriterier 

1 år Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det 

utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning. 

  

3 år Avser eldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det 

utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning. 

  

3 år Eldstaden är belägen i ett fritidshus. 

Undantag 

Har eldning inte skett efter senaste rengöringen behöver ny rengöring inte göras. Vid bestämmandet 

av nästa rengöringstillfälle skall rengöring dock anses gjord enligt gällande rengöringsfrister. 

 

Imkanaler i restauranger eller andra större kök 

Rengöringsfrist Tillämpningskriterier 

3 ggr/år Avser imkanaler för matlagning. 

  

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

liknande verksamhet. 

 

Undantag 

Har ett kök eller motsvarande utrymme inte använts för matlagning efter senaste rengöringen 

behöver ny rengöring inte göras. Vid bestämmandet av nästa rengöringstillfälle skall rengöring dock 

anses gjord enligt gällande rengöringsfrister. 

 

  


