BRANDSKYDDSKONTROLL ENLIGT MYNDIGHETEN FÖR
SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP FÖRFATTNINGSSAMLING
(MSBFS 2014:6) gäller från 2015-01-01.
Brandskyddskontrollens omfattning.
Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i anläggningen för att förebygga
skador på människor, egendom och miljö till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av
den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt.
Brandskyddskontrollen ska omfatta de moment som krävs för att kunna bedöma den enskilda
anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt.
Hänsyn ska tas till hur brandskyddet påverkas av:
1. sotbildning och beläggningar,
2. skador eller förändringar av det tekniska utförandet,
3. temperaturförhållanden,
4. tryckförhållande och täthet, samt
5. drift och skötsel.

Dokumentation
Varje kontrolltillfälle ska dokumenteras. Av dokumentationen ska framgå vad som
kontrollerats, vilka provningar som gjorts, resultatet och datum för kontrollen. Ägaren och i
förekommande fall nyttjanderättshavaren, ska informeras om resultatet av
brandskyddskontrollen.

Behörighet.
Behörig att utföra brandskyddskontroll är den som har avlagt examen som
skorstensfejartekniker enligt 1 § förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor.
Detsamma gäller den som enligt äldre bestämmelser avlagt teknikerexamen för skorstensfejare,
genomgått kurs för skorstensfejarmästare eller har avlagt mästarexamen för skorstensfejare.

Undantag i enskilda fall.
Efter ansökan från en fastighetsägare eller från en kommun får Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap förlänga kontrollfristen i ett enskilt fall om synnerliga skäl föreligger. Till
ansökan ska bifogas yttrande från en sådan nämnd som avses i 3 kap 11 § lagen om skydd mot
olyckor.

Kontrollfrister.
Kontroll av brandskyddet ska ske med återkommande intervall enligt nedanstående
kontrollfrister. En anläggning som inte längre är i bruk behöver inte kontrolleras enligt
kontrollfristen. Innan en sådan anläggning åter tas i bruk ska dockbrandskyddskontroll göras.
Sådana fasta förbränningsanordningar som är avsedda för eldning uteslutande med gas ska
endast genomgå brandskyddskontroll om de är anslutna till avgaskanal. Ett fritidshus där någon
är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus enligt dessa
föreskrifter.
Värme, -varmvatten, -varmlufts- och ångpannor.
Frist Anmärkning
3 år

Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja.

6 år

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

6 år

Om eldning sker i mycket begränsad omfattning (enstaka tillfällen per år).

6 år

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal
med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftledare

6 år

Om eldning sker med annat bränsle.

Frist

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning.
Anmärkning

3 år

Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja.

6 år

Vid eldning med annat bränsle.

6 år

Vid eldning för ett enskilt hushålls behov där eldstaden används i mindre omfattning eller
finns i ett fritidshus (eldning någon gång per vecka eller mindre. Övergår normalt inte 500 kg
normal torkad ved).

Frist

Lokaleldstäder (ex braskamin, kakelugn, öppenspis).
Anmärkning

3 år

Vid eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen.

6 år

Om lokaleldstaden används i mindre omfattning. Detsamma ska gälla för lokaleldstäder
som finns i fritidshus (eldning någon gång per vecka eller mindre. Övergår normalt inte
500 kg normal torkad ved).

6 år

Lokaleldstäder som eldas uteslutande med gas.

6 år

Lokaleldstäder som eldas med pellets, i anläggning som är helautomatisk och speciellt
konstruerad för eldnings med pellets.

Imkanaler.
Frist Anmärkning
2 år

Gäller restauranger och storkök.

