
   Sid 1(2) 

 
Taxa rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

 
Giltig fr.o.m. 1 juli 2022  

Tillämpningsområde: Eskilstuna Kommun 
  

 
 
 
För rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § lag om skydd mot olyckor 
(2003:778) debiteras enligt denna taxa. Priserna är angivna utan mervärdesskatt, moms 25 % och 
debiteras fastighetsägaren. 
Denna taxa är beslutad av fullmäktige i Eskilstuna Kommun 2022-06-02 och räknas från 2023 
årligen upp med sotningsindex. 
 
1. Rengöring (sotning) småhus 

 
 
 
 

 
2. Brandskyddskontroll småhus 

 
 
 
 
 

3. Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll övriga byggnader* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Flerbostadshus, pannor över 60 kWh, imkanaler i restaurang/storkök samt övriga objekt 
 
  

Tjänst Beskrivning  Kronor exkl. moms 

1.1 Objektsavgift första objekt  473 

1.2 Objektsavgift varje tillkommande objekt  264 

Tjänst Beskrivning  Kronor exkl. moms 

2.1 Objektsavgift första objekt  768 

2.2 Objektsavgift varje tillkommande objekt  254 

Tjänst Beskrivning Kronor exkl. moms 

3.1 
Rengöring (sotning) per timme och person  
(minsta debitering är 1 timme, därefter varje 
påbörjad kvart) 

511 

3.2 
Brandskyddskontroll per timme och person  
(minsta debitering är 1 timme, därefter varje 
påbörjad kvart) 

810 
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4. Särskilda bestämmelser 
 

4.1 Om aviserad rengöring (sotning) eller brandskyddskontroll i småhus inte kan utföras på grund 
av hinder orsakat av fastighetsägare/nyttjare, och avbokning inte har skett senast två arbetsdagar 
innan inställelsedatum, debiteras enligt 1 eller 2. 
 
4.2 Om aviserad rengöring (sotning) eller brandskyddskontroll i flerbostadshus, pannor över 60 
kWh, restaurang/storköks imkanaler samt övriga objekt inte kan utföras på grund av hinder 
orsakat av fastighetsägare/nyttjare, och avbokning inte har skett senast två arbetsdagar innan 
inställelsedatum, debiteras nedlagd tid inklusive för- och efterarbete enligt 3.1 eller 3.2. 
 
4.3 För arbete som på fastighetsägares/nyttjares önskemål utförs utanför ordinarie arbetstid 
debiteras dubbel avgift enligt tabell 1, 2 eller 3. (Ordinarie arbetstid gäller vardagar kl. 07.00- 
16.00). 
 
4.4 Om rengöring (sotning) eller brandskyddskontroll på fastighetsägares/nyttjares önskemål inte 
kan utföras vid tidpunkt då sotare/tekniker aviserar området debiteras ett tillägg för transporttid 
med en halvtimme enligt timtaxa för rengöring (sotning) eller brandskyddskontroll enligt 3.1 eller 
3.2. 
 
4.5 Om fastighetsägare beställer rengöring (sotning) eller brandskyddskontroll i småhus utöver 
den aviserade rengöringen (sotningen) eller brandskyddskontrollen debiteras enligt 3.1 alternativt 
3.2. 
 
4.6 Rengöring (sotning) av eldstäder ska i första hand ske med roterande undertryckssotning. 
Entreprenör får i undantagsfall göra avsteg och använda en annan sotningsmetod om det krävs på 
grund av anläggningens konstruktion.  
 
4.7 Förbrukningsmateriel vid rengöring (sotning) av imkanaler i restaurang/storkök får debiteras 
separat enligt redovisad förbrukning. 
 
4.8 Årlig indexuppräkning sker med sotningsindex som förhandlas fram av de centrala parterna 
SSR (Sveriges Skorstensfejarmästares riksförbund) och SKR (Sveriges Kommuner och 
Regioner). 

 


