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Fastställande av sotningsfrister 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fastställa föreliggande förslag till sotningsfrister i enlighet med tjänsteudåtande daterat 
2014-12-09. 

Sammanfattning 
Ett förslag till sotningsfrister har upprättats av Storstockholms brandförsvar. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-12-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att fastställa föreliggande förslag till sotningsfrister i enlighet med 
tjänsteudåtande daterat 2014-12-09 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Akten 

Justerandes signaturer ^ Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Datum 2014-12-09 
Dnr 2014/352-410 

Sotningsfrister 

Sammanfattning 

Ett förslag till sotningsfrister har upprättats av Storstockholms brandförsvar. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fastställa föreliggande förslag till sotningsfrister 

Bakgrund 

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ansvarar kommunen för att rengöring sker av de 
fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler som inte uteslutande eldas med gas. 
Detsamma gäller imkanaler i resturanger, storkök och därmed jämförliga utrymmen. Rengöringen av 
dessa skall ske med intervaller som skall fastställas av kommunen. Enligt en dom i Högsta 
förvaltningsdomstolen 2013 ska beslut om frister fattas av respektive medlemskommuns 
fullmäktigeförsamling. Direktionen för Storstockholms brandförsvar förslår därför att 
medlemskommunerna antar föreliggande förslag till frister. 

Förvaltningens slutsatser 

Föreliggande förslag har tillkommit för att sotningsfristerna för Storstockholms brandförsvar skall 
vila på en rättslig grund. 

Bilaga: 

Förslag till sotningsfrister upprättat av Storstockholms brandförsvar 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 26 Dnr 309-513/2014 
Sotningsfrister 

Underlag 
Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 309-513/2014. 

Beslut 
Direktionen beslutar att 
1. tillstyrka de föreslagna fristerna för sotning/rengöring, 
2. föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att fastställa föreslagna 

frister. 

Ärendet 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ansvarar kommunen för att ren
göring (sotning) sker av de fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler, 
som inte uteslutande eldas med gas. Detsamma gäller imkanaler i restauranger, storkök 
och därmed jämförbara utrymmen. Rengöringen av eldstäder och imkanaler ska ske 
med vissa intervall som ska föresklivas av kommunen. Enligt en dom i Högsta förvalt
ningsdomstolen 2013 ska beslut om frister fattas av respektive medlemskommuns full
mäktigeförsamling. Förslag på frister baseras på ett beslut taget i förbundsfullmäktige 
2009. Beslutet som fastställdes i förbundsfullmäktige föreslås fastställas på nytt. 

Beslut enligt förbundets förslag. 

Protokollsutdrag 
Medlemskommuner 

Ordf. och justerares sign U td ragsbestyrkande 



Storstockholms 
brandförsvar 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2014-04-10 

309-513/2014 

Handläggare 
Rolf Almkvist 
08-4548715 

Till 
Direktionen 
2014-06-09 

Sotningsfrister 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att 

1. tillstyrka de föreslagna fristerna för sotning/rengöring, 

2. föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att fastställa föreslagna frister. 

Göran Gunnarsson David Nyman 
Förbundsdirektör Avdelningschef 

Sammanfattning 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ansvarar kommunen för att ren
göring (sotning) sker av de fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler, 
som inte uteslutande eldas med gas. Detsamma gäller imkanaler i restauranger, storkök 
och därmed jämförbara utrymmen. Rengöringen av eldstäder och imkanaler ska ske 
med vissa intervall som ska föreskrivas av kommunen. Enligt en dom i Högsta förvalt
ningsdomstolen 2013 ska beslut om frister fattas av respektive medlemskommuns 
fullmäktigeförsamling. Förslag på frister baseras på ett beslut taget i förbundsfull
mäktige 2009. Beslutet som fastställdes i förbundsfullmäktige föreslås fastställas på 
nytt. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av avdelningen för riskhantering. 
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Storstockholms 
brand,örsvar TJÄNSTEUTLÅTANDE 

2014-04-10 
309-513/2014 

Bakgrund 
Lagen om skydd mot olyckor började gälla vid årsskiftet 2004. Reglerna för rengöring 
(sotning) återfinns i lagen (2003:778) och förordningen (2003:789) om skydd mot 
olyckor. Därutöver har Statens räddningsverk (nu myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB) utfärdat föreskrifter (SRVFS 2003:11) om rengöring (sotning) och ett 
allmänt råd med kommentarer (SRVFS 2004:5) om rengöring (sotning). Enligt 3 kap 4 
§ i lagen ska kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) 
sker av fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanal, som inte uteslutande 
eldas med gas. Detsamma gäller för imkanaler i restauranger, storkök och därmed 
jämförbara utrymmen. Sotningsfristerna varierar mellan 6 gånger per år och en gång 
vart fjärde år beroende på bränsletyp, frekvens på eldningen och typ av anläggning. För 
att kunna anpassa sotningsfristerna till de eventuella förändringar som sker med för
bränningsanordningarna och de bränsleslag som används ska ägare av förbrännings
anordning anmäla förändringarna till den som har uppdraget att utföra sotningen. 
Förbundsfullmäktige beslutade om sotningsfrister 2009-02-10 § 9, dnr 8/563. 

Beslut ska fattas av respektive medlemskommuns fullmäktige-för
samling 
En dom i Högsta förvaltningsdomstolen från 2013-12-12 (Mål nr 3835-12), fastslog bl.a. 
följande. "Reglerna i 8 kap. regeringsformen möjliggör att viss angiven föreskriftsrätt 
kan delegeras till kommun. Däremot kan föreskriftsrätt inte delegeras till kommunal
förbund". Detta innebär att beslut om frister ska beslutas av respektive medlemskom
muns fullmäktigeförsamling. 

Förbundets förslag 
Storstockholms brandförsvar föreslår följande sotningsfrister (längsta tid mellan 
sotning) att gälla inom Storstockholms brandförsvars ansvarsområde: 

Sotningsfrister inom Storstockholms brandförsvars ansvarsområde 

Frist Anmärkning 
6 ggr/år Tiden mellan två sotningar bör fördelas jämt över året. 
3 ggr/år Tiden mellan två sotningstillfällen bör anpassas till föreliggande energi

behov, 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 energi
behov, varför längre intervall normalt bör tillämpas under perioden maj
augusti än för övriga delar av året. 

1 år Ingen anmärkning 
2 år 
4 år 
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Storstockholms 
brandförsvar TJÄNSTEUTLÅTANDE 

2014-04-10 
309-513/2014 

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 

Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning göras enligt följande: 

Frist Anmärkning 
3 ggr/år Konventionella pannor. 
2ggr/år Panna med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsva

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

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

Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning göras enligt följande: 

Frist Anmärkning 
3 ggr/år Om eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssyn-

punkt, motsvarande bränsle. 
1 år Om eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssyn-

punkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 6o kW. 
2 år Om eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssyn-

punkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 6o 
kW. 

Oavsett använt bränsleslag bör sotning utföras med fristen lyra år när pannan ingår i 
en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare. 

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar 

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov ska sotning 
göras enligt följande: 

Frist Anmärkning 
6 ggr/år Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sot

ningssynpunkt, motsvarande bränsle, 
i år Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotningssynpunkt, 

motsvarande bränsle. 

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

3/4 



Storstockholms 
brandförsvar TJÄNSTEUTLÅTANDE 

2014-04-10 
309-513/2014 

Lokaleldstäder 

Om eldning sker i lokaleldstädei* ska sotning göras enligt följande: 

Frist Anmärkning 
i 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 

Sotning ska göras enligt följande: 

Frist Anmärkning 
3 ggr/år Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för 

enskilt hushållsbehov. 
i år Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller motsva

rande verksamhet. 

Uj-idantag för värmepannor, köksspisar, andra jämförbara förbränningsanord
ningar, eldstäder och imkanaler: 

Har ett kök eller motsvarande utrymme inte använts för matlagning eller eldning inte 
skett efter senaste sotningen behöver ny sotning inte göras. Vid bestämmande av nästa 
sotningstillfälle ska sotning anses gjord enligt gällande sotningsfrister. 

Fö rä ndrade fö ru t sä ttn i ngar: 

Anmälan om byte av förbränningsanordning, byte av bränsleslag eller ändrad nytt-
jandegrad av förbränningsanordning ska göras till den som har uppdraget att utföra 
sotningen. 
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Storstockholms 
brandförsvar 

2014-08-19 

Till SSBF:s medlemskommuner 

Sotningsfrister - missiv 

Direktionen för Storstockholms brandförsvar beslutade vid sitt sammanträde den 
9 juni 2014 att tillstyrka föreslagna frister för sotning/rengöring samt att föreslå 
medlemskommunernas kommunfullmäktige att fastställa föreslagna frister. 

Eventuella frågor om sotningsfrister besvaras av Rolf Almkvist, tel 454 87 15. 

Härmed översändes tjänsteutlåtandet och protokollsutdrag för kännedom och beslut i 
respektive medlemskommuns fullmäktige. 

Anna Karin Gidlund 
Direktionens sekreterare 


