
 
 
 

Hylte kommuns föreskrifter om rengöringsfrister 
 
Beslutade av Räddningsnämnden 2015-04-07 (2015KS0095) 
 
Hylte kommun föreskriver följande med stöd av 3 kap. 1 § i förordning om 
skydd mot olyckor (SFS 2003:789). 
 
Inledande bestämmelser 
Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur ofta rengöring/sotning 
enligt 3 kap. 4 § i lag om skydd mot olyckor (2003:778) skall utföras. 
 
 
Rengöringsfrister för eldstäder och andra fasta 
förbränningsanordningar, med tillhörande rökkanaler. 
 
 

1. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 
Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig 
övervakning av en kvalificerad driftledare, skall rengöring utföras med 
fristen 3 år, oavsett vilket bränsleslag som används. 
 
I övriga fall skall, om eldning sker med fasta bränslen, rengöring 
utföras enligt följande. 
 

Frist Tillämpningskriterier 
3 ggr/år Avser konventionella pannor 
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 ggr/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. 

 
 
 
 
 
 
 



Om eldning sker med flytande bränslen skall rengöring utföras enligt 
följande. 
 

Frist Tillämpningskriterier 
3 ggr/år Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller 

annat ur sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 
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 ur sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och 
pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW 

 
 
 

2. Köksspisar, ugnar och andra jämförbara 
förbränningsanordningar 

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov skall 
rengöring utföras enligt följande. 
 

Frist Tillämpningskriterier 
6 ggr/år 
 

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

1 år Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller 
annat ur sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 

  
Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov skall rengöringsfrister för 
lokaleldstäder tillämpas. 

 
 
3. Lokaleldstäder 
Om eldning sker i lokaleldstäder skall rengöring utföras enligt följande. 
 

Frist Tillämpningskriterier 
1 år Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för 

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

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.* 

3 år Eldstaden finns i ett fritidshus.* 
 

*Eldstäder anses användas i mindre omfattning om de eldas i kortare 
eldningscykler någon gång per vecka eller mindre, exempelvis eldstäder i 
fritidshus. Sådan eldning övergår normalt inte 500kg (ca en kubikmeter) 
normaltorkad ved per år. 



 
 
4. Imkanaler i restauranger eller andra större kök 
 

Frist Tillämpningskriterier 
3 ggr/år Avser normalfallet 
1 ggr/år Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat 

eller liknande verksamhet. 
 
 
 
5. Förändring av frist i enskilt fall 
Kommunen kan ändra fristen i ett enskilt fall om det är betingat av 
brandskyddsmässiga skäl. 
 
 
6. Undantag 
Har eldning inte skett efter senast rengöringen/sotningen behöver ny 
rengöring inte göras. 
Vid bestämmandet av nästa rengöringstillfälle skall rengöring dock 
anses gjord enligt gällande rengöringsfrister. 
 
 
7. Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 07-04-2015 genom MSBFS 2014:6 
då Statens räddningsverks föreskrifter om sotnings- och kontrollfrister 
som tillämpats i tiden efter den 1 februari 2006 upphör att gälla. 
Bestämmandet av det första rengöringstillfället efter ikraftträdandet av 
dessa föreskrifter skall ske med utgångspunkt från den senaste 
rengöringen före ikraftträdandet. 
 
 
 
 
 


