
2015-01-01 

Frister för rengöring(sotning) i Storstockholms 
brandförsvar  

Tillämpningsområde: Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna och Värmdö.

Beslut tagna i respektive medlemskommun 

Följande sotningsfrister (längsta tid mellan sotning) används i denna förskrift: 

Frist beskrivning 
  6 ggr/år Tiden mellan två sotningar bör fördelas jämnt över året. 

3 ggr/år Tiden mellan två sotningstillfällen bör anpassas till föreliggande 
energibehov, varför längre intervall normalt bör tillämpas under 
perioden maj-augusti än för övriga delar av året. 

2 ggr/år Tiden mellan två sotningstillfällen bör anpassas till föreliggande 
energibehov, varför längre intervall normalt bör tillämpas under 
perioden maj-augusti än för övriga delar av året. 

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 
Om eldning sker med fasta bränslen bör sotning göras enligt följande: 

Fasta bränslen 
Frist Beskrivning 

3 ggr/år Konventionella pannor 
2 ggr/år Panna med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller 

motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, 
effektiv förbränning av bränslet och är ansluten till 
ackumulatortank eller motsvarande anordning. 

1 år Eldning sker med träpellets eller annat, från sotningssynpunkt 
motsvarande bränsle, och eldningsapparaten är speciellt 
konstruerad för, från brandskyddssynpunkt, effektiv 
förbränning av bränslet.  

Om eldning sker med flytande bränslen bör sotning göras enligt följande: 
Flytande bränsle 

Frist Beskrivning 
3 ggr/år Om eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från 

sotningssynpunkt, motsvarande bränsle. 
1 år Om eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 

sotningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans effekt över 
stiger 60 kW. 

2 år Om eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
sotningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans effekt 
uppgår till högst 60 kW. 

Om en panna ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av 
kvalificerad driftledare kan sotning utföras med fristen fyra år, oavsett vilket 
bränsleslag som används. 
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Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar 
 

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov bör sotning göras enlig 
följande: 

Frist Beskrivning 
6 ggr/år Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, 

från sotningssynpunkt, motsvarande bränsle. 
1 år Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 

sotningssynpunkt, motsvarande bränsle. 
 

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov bör sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas. 
 

Lokaleldstäder 
 

Om eldning sker i lokaleldstäder bör sotning göras enligt följande: 
Frist Beskrivning 
1 år Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det 

utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning. 
4 år Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning av det 

utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning. 
4 år Eldstaden är belägen i ett fritidshus. 

 

Imkanaler i restauranger eller andra större kök 
 

Rengöring(sotning) bör göras enligt följande: 
 

Frist Beskrivning 
3 ggr/ år Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större 

omfattning än för enskilt hushålls behov. 
1 år Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller 

motsvarande verksamhet. 
 

Undantag för värmepannor, köksspisar, andra jämförbara förbränningsanordningar, 
eldstäder och imkanaler: 
 
Har ett kök eller motsvarande utrymme inte använts för matlagning eller eldning inte skett 
efter senaste rengöring(sotning) behöver ny rengöring inte göras. Vid bestämmande av nästa 
rengöringstillfälle ska rengöring anses gjord enligt gällande frister. 
 
Förändrade förutsättningar: 
 
Anmälan om byte av förbränningsanordning eller byte av bränsleslag till eller ändrat 
användningsområde av förbränningsanordning ska göras till den som utför 
rengöring(sotning) för kommunens räkning. 
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