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Utkom från trycket
den

Statens räddningsverks föreskrifter om
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll;
beslutade den 4 december 2003.
Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 3 kap. 2 och 10 §§
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.
Inledande bestämmelser
1 § Denna författning innehåller bestämmelser om vilka objekt som
omfattas av krav på rengöring (sotning) respektive brandskyddskontroll
enligt 3 kap 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, med vilka intervall
brandskyddskontrollen skall ske (kontrollfrister), samt vad kontrollen skall
omfatta.
2 § I denna författning används följande begrepp med nedan angiven
betydelse.
Anläggning

Fast förbränningsanordning och därtill hörande
rökkanal eller avgaskanal samt imkanal och de
övriga byggnadsdelar som skall kontrolleras enligt
3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor.

Avgaskanal

Kanal för bortledande av avgaser från
förbränningsanordning som eldas med gas samt
till kanalen monterade delar, såsom
förbindelsekanal, fläkt, avskiljare och spjäll.

Eldningsapparat

Del av eldstad för automatisk inmatning och
förbränning av bränslet samt till apparaten
monterade delar, såsom fläkt, spjäll och övrig
reglageutrustning.
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Imkanal

Frånluftskanal från utrymme för matlagning eller
uppvärmning av mat i restauranger, storkök och
därmed jämförbara utrymmen samt till kanalen
monterade delar, såsom fläkt, avskiljare och spjäll.

Lokaleldstad

Eldstad som används för uppvärmning av det
utrymme där eldstaden är uppställd. Exempel på
lokaleldstäder är braskamin, kakelugn och öppen
spis.

Rökkanal

Kanal för bortledande av rökgaser från
förbränningsanordning som eldas med fasta eller
flytande bränslen samt till kanalen monterade
delar såsom förbindelsekanal, fläkt, avskiljare och
spjäll.

Tung eldningsolja

Eldningsolja med kvalitetsbeteckning 3 eller
högre.

Värmecentral

En särskild byggnad som innehåller en eller flera
fasta förbränningsanordningar med tillhörande
skorsten för produktion av värme eller kraft för
exempelvis en större industrianläggning eller för
flera byggnader inom område med flerbostadshus,
militäranläggning eller sjukhusanläggning.

Rengöring (sotning)
3 § Kravet på rengöring (sotning) enligt 3 kap. 4 § första stycket lagen om
skydd mot olyckor skall gälla för
1. värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor,
2. köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder,
3. lokaleldstäder, och
4. imkanaler.
Brandskyddskontroll
Kontrollfrister
4 § Anläggningar som avses i 3 § första stycket skall genomgå
återkommande kontroll av brandskyddet med längst de intervall som följer
av nedanstående kontrollfrister, räknat från den dag den senaste kontrollen
genomfördes. Sådana fasta förbränningsanordningar som är avsedda för
eldning uteslutande med gas och inte är anslutna till avgaskanal skall inte
kontrolleras.
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Värme, - varmvatten, - varmlufts- och ångpannor
5 § Om eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja skall
kontrollfristen vara två år. Om eldning med sådana bränslen sker i mycket
begränsad omfattning eller om pannan ingår i en värmecentral som står
under kontinuerlig övervakning av personal med driftingenjörsutbildning
eller av annan kvalificerad driftledare skall kontrollfristen vara fyra år. Sker
eldningen med annat bränsle skall kontrollfristen vara fyra år.
Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder
6 § Om eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja skall
kontrollfristen vara två år. Sker eldningen med annat bränsle skall
kontrollfristen vara fyra år.
7 § Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov och eldstaden inte är
den primära källan för matlagning eller om eldstaden är belägen i ett
fritidshus skall kontrollfristen vara åtta år.
Lokaleldstäder
8 § För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av
det utrymme där eldstaden finns skall kontrollfristen vara två år.
Om lokaleldstaden inte är den primära källan för uppvärmning skall
kontrollfristen vara åtta år. Detsamma skall gälla för lokaleldstäder där
eldning sker uteslutande med gas eller om eldstaden är belägen i ett
fritidshus.
Imkanaler
9§

För imkanaler skall kontrollfristen vara två år.

Omfattning m.m.
10 § Brandskyddskontrollen skall omfatta de moment som krävs för att
kunna bedöma den enskilda anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt. Hänsyn skall tas till hur brandskyddet påverkas av
1. sotbildning och beläggningar,
2. skador eller förändringar av det tekniska utförandet,
3. temperaturförhållanden,
4. tryckförhållanden och täthet, samt
5. drift och skötsel.
Eldningsapparater för gas och tillhörande gasledningar omfattas inte av
kontrollen.
11 § Varje kontrolltillfälle skall dokumenteras. Av dokumentationen skall
framgå vad som kontrollerats, vilka provningar som gjorts och resultatet av

3

SRVFS
2003:11
kontrollen. Ägaren, och i förekommande fall nyttjanderättsinnehavaren,
skall informeras om resultatet av kontrollen.
Undantag i enskilda fall
12 § En anläggning som inte längre är i bruk behöver inte kontrolleras
enligt kontrollfristen. Innan en sådan anläggning åter tas i bruk skall dock
kontroll göras.
13 § Efter ansökan från en fastighetsägare eller från kommunen kan Statens
räddningsverk förlänga fristen i ett enskilt fall om synnerliga skäl föreligger.
Till ansökan skall bifogas yttrande från en sådan nämnd som avses i 3 kap.
11 § lagen om skydd mot olyckor.
Behörighet
14 § Behörig att utföra brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lagen om
skydd mot olyckor är den som har avlagt teknikerexamen enligt 25 §
räddningstjänstförordningen (1986:1107). Detsamma gäller den som enligt
äldre bestämmelser har genomgått kurs för skorstensfejarmästare eller har
avlagt mästarexamen för skorstensfejare.
Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen
enligt uppgift på den utkom från trycket i verkets författningssamling.
Brandskyddskontroll enligt denna författning skall ha skett första gången
1. senast före utgången av 2006, om kontrollfristen för objektet är två år,
2. senast före utgången av år 2008, om kontrollfristen för objektet är fyra år,
3. senast före utgången av 2012, om kontrollfristen för objektet är åtta år.
Statens räddningsverk
CHRISTINA SALOMONSON
Mette Lindahl Olsson
(Räddningstjänstavdelningen)
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