Fastställd av Kommunfullmäktige Kf § 110 (2017-11-27)

Frister gällande rengöring/sotning i Mönsterås kommun
Inledning
De frister, som berör rengöring/sotning, beslutas av kommunen med vägledning av
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) allmänna råd, MSBFS 2014:6. Syftet
med rengöring/sotning av exempelvis olika typer av uppvärmningsanordningar med
tillhörande skorsten är att förebygga brand. Det är den enskilde, som har det primära ansvaret
för sitt brandskydd, och ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att
hindra eller begränsa skador till följd av brand. Vid förändring som kan föranleda ändringar i
rengörings/sotningsfristerna, exempelvis byte av bränsleslag, är det av stor vikt att den
enskilde anmäler detta till den som utför arbetet på kommunens uppdrag.
Övergångsregler
MSB:s föreskrift om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll träde i kraft 1 januari 2015
och ersätter alla tidigare föreskrifter. För att utövare inom rengöring/sotning samt
brandskyddskontrollsområdet ska ha möjlighet att planera om verksamheten utan att allt för
stora konsekvenser har övergångsregler tagit fram. Direktiv finns för kontrollfrister på tre år,
vilka ska tillämpas senaste den 1 januari 2018, och kontrollfrister på sex år, vilka ska
tillämpas senaste den 1 januari 2021. Då fristerna för rengöring/sotning så långt som möjligt
ska harmonisera med fristerna för brandskyddskontrollsfrister påverkas även dessa under
denna övergång.
Rengörings/sotningsfrister
Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpanna
Om eldning sker med fast bränsle ska följande frister följas,
Typ av panna

Frist

Konventionell panna

3 gånger per år

Panna med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller
motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet
och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning

2 gånger per år

Panna där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av
just detta bränsle

2 gång per år

Postadress:
Telefon arb.
Telefax arb.

Räddningstjänsten, Box 54, 383 22 Mönsterås
0499 – 17 323
0499 – 17 930

Besöksadress: Älgerumsvägen 5
E-post:

ingemar.idh@monsteras.se

Om eldning sker med flytande bränsle ska följande frister följas,
Typ av panna

Frist

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

3 gånger per år

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

1 gång per år

Panna där eldning sked med lätt eldningsolja eller annat från
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW

Vartannat år
(vart 2:e år)

Om eldning sker i pannor, oavsett använt bränsleslag, som ingår i en värmecentral med
kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftsledare kan rengöring/sotning utföras med
fristen vart tredje år (vart 3:e år).
Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar
Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov ska följande frister följas,
Typ av eldstad
Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja
eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle
Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat,
från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle

Frist
6 gånger per år

1 gång per år

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov kan rengörings/sotningsfrister för lokaleldstad
tillämpas istället för ovanstående.

Lokaleldstäder
Om eldning sker i lokaleldstad ska följande frister följas,
Typ av eldstad

Frist

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

1 gång per år

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 tredje år

Eldstaden finns i ett fritidshus**

Vart tredje år

(vart 3:e år)

(vart 3:e år)

* Med

mindre omfattning avses i detta fall mindre än 500 kg normaltorkad ved per år, vilket
motsvarar en kubikmeter.
** Med

fritidshus avses i detta fall att man inte är folkbokförd permanent på aktuell fastighet.

Imkanaler i restauranger eller andra större kök
Typ av användning
Imkanaler som betjänar kök där matlagning sker i större
omfattning än enskilt hushållsbehov
Imkanaler som betjänar kök för endast uppvärmning av mat
eller motsvarande verksamhet samt pizzaugn och bakugn

Frist
3 gånger per år

1 gång per år

Övrigt
Undantag från rengöring/sotning kan medges om ingen eldning har skett mellan de två
rengörings/sotningstillfällena.
Beslut om annan frist för rengöring/sotning kan medges i enskilda fall om det finns
synnerliga brandskyddsmässiga skäl.
Undantag från rengöring/sotning kan medges vid övergångsförfarandet i samband med
införande av nya frister.

