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Frister för brandskyddskontroll 
 
Utdrag ur Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). 
 

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 

Frist Beskrivning 
 

3 år Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja. 
 

6 år Om eldning sker  

 Med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt 
konstruerad för eldning med pellets.** 

 I mycket begränsad omfattning*, eller  

 I panna som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning 
av personal, med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad 
driftledare.  

 

6 år Vid eldning med annat bränsle. 
 

 

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning 

Frist Beskrivning 
 

3 år Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja. 
 

6 år Vid eldning för ett enskilt hushålls behov där eldstaden används i mindre 
omfattning* eller finns i ett fritidshus.*** 
 

6 år Vid eldning med annat bränsle. 
 

 

Lokaleldstäder t.ex. braskamin, öppen spis, kakelugn 

Frist Beskrivning 
 

3 år Vid eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen. 
 

6 år Om lokaleldstaden används i mindre omfattning* eller lokaleldstäder som finns i 
fritidshus*** 
 

6 år Lokaleldstäder som  

 Eldas uteslutande med gas, eller  

 Eldas med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt 
konstruerad för eldning med pellets. 
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Imkanaler i restauranger eller andra större kök 

Frist Beskrivning 
 

2 år Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt 
hushålls behov. 
 

2 år Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande 
verksamhet. 
 

 
Förklaringar 
* Mindre omfattning = 500 kg ved per år, vilket motsvarar cirka 1 m3 ved. 
** En konverterad vedpanna, oljepanna eller liknande som eldas med pellets har kontrollfrist 3 år. 
*** Ett fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus. 
 
Övergångsbestämmelser 
Kontrollfrister som är tre år ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2018. Innan dess får 
kontroll av anläggningar som omfattas av treårsfrist genomföras med en frist som är mellan tre år 
och den frist som gällde enligt de äldre reglerna. 
 
Kontrollfrister som är sex år ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2021. Innan dess får 
kontroll av anläggningar som omfattas av sexårsfrist genomföras med en frist som är mellan sex 
år och fristen som gällde enligt de äldre reglerna. 


