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Sotningsfrister i Svedala kommun 
__________________________________________________________ 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2005-03-09 § 30,    Gäller från 
justerad av kommunfullmäktige 2021-04-28 § 42.   2021-05-01 
 
Föreskriven frist för hur ofta rengöring (sotning) enligt 3 kap. 4 § första och andra stycket 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ske i Svedala kommun. 
 
A. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpanna 
 
Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning 
av en kvalificerad driftsledare ska sotning utföras med fristen tre år, oavsett 
vilket bränsleslag som används. 
 
I övriga fall ska, beroende på bränsletyp, sotning göras enligt tabell A1 samt A2. 
 
 
A.1 Om eldning sker med fasta bränslen 
Frist Anmärkning 
3 gånger/år Konventionella pannor. 

 
2 gånger/år 
 

Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren 
eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, 
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 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och där 
eldningsapparaten är speciellt konstruerad för, från 
brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och 
anläggningen i övrigt har en teknisk kvalitet som medför 
brandskyddsmässiga skäl till kortare frist. 
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A.2 Om eldning sker med flytande bränslen 
Frist Anmärkning 
3 gånger/år Om eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. 
 

2 gånger/år 
 

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

1 gång/år Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, 
från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannan märkeffekt 
överstiger 60 kW samt att pannan, rökkanalen och tillhörande 
eldningsapparat har en sådan konstruktion som från 
brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning. 
 

1 gång/år Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, 
från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannan märkeffekt 
uppgår till högst 60 kW. 
 

1 gång/2 år Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, 
från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannan märkeffekt 
uppgår till högst 60 kW samt att pannan, rökkanalen och 
tillhörande 
eldningsapparat har en sådan konstruktion som från 
brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning. 

 
 

B. Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar 
 
Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov ska sotning 
göras enligt följande. Om eldning sker för enskilt hushållsbehov tillämpas sotningsfrister för 
lokaleldstäder. 
 
Frist Anmärkning 
6 gånger/år Avser förbränningsanordning där eldning sker med fasta bränslen, 

tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, 
motsvarande bränsle. 
 

1 gång/år Avser förbränningsanordning där eldning sker med lätt 
 eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande 

bränsle. 
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C. Lokaleldstäder 
 
Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande. 
 
Frist Anmärkning 
1 gång/år Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för 

uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för 
matlagning. 
 

1 gång/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. 
 

1 gång /3 år Eldstaden finns i ett fritidshus. 
 

 
 
 
D. Imkanaler i restauranger eller andra större kök 
 
Sotning/rengöring ska göras enligt följande. 
 
Frist Anmärkning 
3 gånger/år 
Tillfällen fördelas 
jämnt över året 
 

Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning 
än för enskilt hushålls behov.  
 

2 gånger/år Avser användning som ovan, men i restaurang som är 
säsongsöppen och endast används del av året. 
 

1 gång/år Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning 
än för enskilt hushålls behov, samt är utrustad med UV ljus-rening 
i imkanalen som underhålls och fungerar väl. 
 

1 gång/år Avser imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av 
 mat eller liknande verksamhet. 
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E. Övrigt 
 
Undantag från sotning kan medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen dock 
med maximalt tre år mellan sotningarna. Detta gäller under förutsättning att objektsägaren i 
god tid, dock minst 3 veckor innan sotning ska ske, meddelar kommunens 
sotningsentreprenör.  
Undantag från sotning kan medges i samband med övergångsförfarandet vid införandet av 
nya föreskrifter om sotningsfrister. 
Skorstensfejarmästaren eller annan som på kommunens uppdrag genomför 
brandskyddskontroller i kommunen har möjlighet att i enskilda fall ändra sotningsfristen när 
det är betingat av brandskyddsmässiga skäl som till exempel ändrad eldningsfrekvens. 
 
 
F. Övergångsbestämmelser 
 
Bestämmandet av det första sotnings- eller kontrolltillfället efter ikraftträdandet 
av dessa föreskrifter skall ske med utgångspunkt från den senaste sotningen/ 
brandskyddskontrollen före ikraftträdandet.  
Skorstensfejarmästaren eller annan som på kommunens uppdrag genomför sotning, får besluta 
om att en kortare frist än vad som framgår av dessa föreskrifter skall tillämpas under en 
kortare övergångstid på vissa objekt. 
 
 
Övriga upplysningar 
 
Denna föreskrift avser endast sotning/rengöring. Myndighetskontroll i form av 
brandskyddskontroll ska ske enligt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
fastställda frister. Brandskyddskontrollen ska utföras av en av kommunen anvisad 
brandskyddskontrollant. 
 




