Hur ofta du behöver sota
Du behöver sota regelbundet, men hur ofta du ska sota beror på vilken typ av panna eller
kamin du har.

Du eldar med fast bränsle
Exempel på fast bränsle är ved, pellets, spannmål, flis, och halm.

Typ av värmepanna eller eldstad och hur ofta du ska sota
•
•
•
•

Värmepanna som fungerar som huvudsaklig värmekälla (används större delen av
året): två gånger/år
Lokaleldstad som huvudsakligen värmer huset eller det rum den är placerad i (mer än
1 kubikmeter huggen ved/år): en gång/år
Lokaleldstad som inte fungerar som huvudsaklig värmekälla (mindre än 1 kubikmeter
huggen ved/år): vart tredje år
Eldstad i fritidshus som bara används säsongsvis: vart tredje år.

Du eldar med flytande bränsle
1.1.1. Typ av värmepanna eller eldstad och hur ofta du ska sota.
•
•

Värmepanna som eldas med lätt eldningsolja och där märkeffekten överstiger 60 kW:
två gånger/år
Värmepanna som eldas med lätt eldningsolja och där märkeffekten är högst 60 kW:
en gång/år

Imkanaler i restauranger och storkök
•

Sotning ska ske: tre gånger/år.

Om köket endast används för uppvärmning av mat: en gång/år
•
•
•

Med uppvärmning likställs pizzaugn, bageriugn och varmluftsugn. Dessa kök får inte
vara utrustade med stekbord-industrispis och/eller fritös.
Montering av rening i imkanaler såsom ozon, UV-ljus, bakterierening påverkar inte
sotningsintervallet och dessa kök klassas inte automatiskt som uppvärmningskök.
Samtliga kök/imkanaler försedda med eldstäder för matlagning (exempelvis kolgrillar
och vedeldade pizzaugnar) sotas: tre gånger/år.

Brandskyddskontroller
•

En eldstad som inte är i bruk behöver inte brandskyddskontrolleras, men notera att
det blir ett automatiskt nyttjandeförbud på denna eldstad om kontrollen inte utförs
och att kontrollen måste utföras innan den tas i bruk igen.

Pannor
•
•

•

Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja ska kontrollfristen vara tre år.
Kontrollfristen ska vara sex år om eldning sker
• 1. med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt
konstruerad för eldning med pellets (hela anläggningen, även skorstenen).
• 2. i mycket begränsad omfattning.
• 3. i panna som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad
driftledare.
Vid eldning med annat bränsle ska kontrollfristen vara sex år.

Lokaleldstäder
•
•
•
•
•
•

Vid eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen ska kontrollfristen vara tre år.
Om lokaleldstaden används i mindre omfattning ska kontrollfristen vara sex år.
Detsamma ska gälla för lokaleldstäder som finns i fritidshus.
Kontrollfristen ska också vara sex år för lokaleldstäder som
1. eldas uteslutande med gas, eller
2. eldas med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för
eldning med pellets. (hela anläggningen, även skorstenen)
Ett fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas
som fritidshus enligt dessa föreskrifter.

Imkanaler storkök:
•

För imkanaler (storkök) ska kontrollfristen vara två år.

