Frister Brandskyddskontroll
Frister (tidsintervall) för brandskyddskontroll föreskrivs av MSB. Kommunen
beslutar om avgifter för brandskyddskontrollen.
Brandskyddskontrollfrister
Värmepannor
Värmepannor som eldas med fasta bränslen, till exempel ved eller flis, har kontrollfristen 3 år.
Värmepannor som eldas med olja eller gas har kontrollfristen 6 år.
Pelletseldning värmepannor
Eldning med pellets i en anläggning som är helautomatisk standardiserad och speciellt konstruerad
för eldning med pellets har kontrollfristen 6 år.
Om en pelletsbrännare installeras i en gammal eller annan anläggning som inte är konstruerad
speciellt för pellets är kontrollfristen 3 år.
Lokaleldstäder/Köksspisar
Eldstäder som eldas med fasta bränslen har kontrollfristen 3 år.
Om eldstaden används i mindre omfattning är kontrollfristen 6 år. Detsamma gäller normalt för
eldstäder som finns i fritidshus.

Enligt Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har det funnits en
tillämpningsproblematik att bedöma och avgöra vilken frist en lokaleldstad skall ha. Grunden har
varit sedan föreskrifterna om sotning och brandskyddskontroll började gälla att alla lokaleldstäder
samt köksspisar, förutom de som återfinns i fritidshus, i princip ska ha det kortare intervallet för
brandskyddskontroll. Dock är det så att det finns lokaleldstäder och köksspisar som generellt eldas
så sällan och under så kort tid att temperaturpåverkan på brännbara byggnadsdelar betraktas som
förhållandesvis små dvs. endast eldas i begränsad omfattning i korta eldningscykler. Därför skall
dessa eldstäder inte bedömas utgöra samma risk som de som används i större omfattning och därför
skall dessa ha ett betydligt längre intervall.
Eldstäder bör anses användas i mindre omfattning om de eldas i korta
eldningscykler, någon gång per vecka eller mindre. Sådan eldning övergår
normalt inte 500 kg (ca en kubikmeter) normaltorkad ved per år.
Utslaget på hela eldningssäsongen:

•

under 1 m³ kan ge 6-årsfrist.

•

över 1,5 m³ ger alltid 3-årsfrist.

Pelletskaminer
Vid eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning
med pellets är kontrollfristen 6 år.
Imkanaler
Imkanaler i

restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen är kontrollfristen 2 år.

