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Diarienummer: A0405/15 
 

SOTNINGSFRISTER inom räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 
  

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 
 

Fasta bränslen   

Frist för sotning Beskrivning 

1 ggr/3 år 
Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig 
övervakning av en kvalificerad driftsledare, oavsett vilket bränsleslag 
som används. 

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. 

 
 

Flytande bränslen  

Frist för sotning Beskrivning 

3 ggr/år 
Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från 
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 

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

1 ggr/2 år 
 

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

  
 
 Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar 
 

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov 

Frist för sotning Beskrivning 

6 ggr/år 
Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja 
eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 

1 ggr/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. 
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 Lokaleldstäder t.ex. braskamin, öppen spis, kakelugn 
 

Frist för sotning Beskrivning 

1 ggr/år Huvudregeln är att lokaleldstäder ska sotas varje år.   

1 ggr/4 år 
 

Avser eldstäder som inte används i någon nämnvärd omfattning, dvs 
trivseleldning. Med trivseleldning avses eldning någon gång (en) per 
vecka eller en maximal ungefärlig årlig förbrukning på ca en kubikmeter 
ved. Vid bedömningen av om denna längre frist ska tillämpas kan även 
hänsyn behöva tas till omständigheter i det enskilda fallet, exempelvis 
risksituationen. 

1 ggr/4 år Eldstaden finns i ett fritidshus. 

 
 
        RENGÖRING 
 Imkanaler i restauranger eller andra större kök 
 

Frist för sotning Beskrivning 

3 ggr/år Vid matlagning 

1 ggr/år 
Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller 
liknande verksamhet ex frånluftskanal från pizzaugnar. 

 
 
 
 

       Övrigt: 
 

 Undantag gäller 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. 

 

 Ägare/brukare av anläggning ska till Räddningstjänsten Storgöteborg anmäla: 
- byte av förbränningsannordning 
- byte av bränsleslag 
- ändrad eldningsfrekvens  
 

 Tätare sotningsfrist kan tillämpas i enskilda fall när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl. 
Beslut fattas av Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. 
 

 När en anläggning tagits i drift kan den första sotningen, av planeringsmässiga skäl, behöva göras 
tidigare än den dag då fristen löper ut. 

 
 


