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Taxa rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 
Gäller från och med 2021-07-01 

Avgift för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt  

lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kap 6 § gällande kommunerna; 

Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje  

och Tyresö. 

Taxan är fastställd i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Rengöring (sotning) 

och brandskyddskontroll ska utföras helgfria vardagar mellan kl 06,00-17,00.  

Årlig indexuppräkning sker. 
Priserna nedan är exkl. moms och debiteras fastighetsägaren. 

Taxa för rengöring (sotning) 

Avgift småhus 

Avser lokaleldstäder i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidshus samt 

alla pannor upp till 60 kWh oavsett flytande eller fast bränsle. 

Pris exkl. 

moms 

Avgift för rengöring (sotning) av en eldstad med tillhörande rökkanal  550  

Tillkommande avgift för rengöring (sotning) av ytterligare eldstad (samma 

skorsten) 
100 

Tillkommande avgift för rengöring (sotning)  av ytterligare eldstad (annan 

skorsten)  
350 

Avgift i flerbostadshus, pannor över 60 kWh samt övriga objekt  

Avser rengöring (sotning) i flerbostadshus, pannor överstigande 60 kWh samt övriga objekt som 

imkanal i storkök eller restaurang.  

Grundavgift 200 

Rengöring (sotning) per timme och person  

(minsta debitering är 30 minuter, därefter varje påbörjad kvart) 
584 

Särskilda bestämmelser  

När rengöring (sotning) i småhus utan giltigt skäl ej kunnat utföras och 

avbokning ej skett i rätt tid* 
350 

När rengöring (sotning) i flerbostadshus, pannor över 60 kWh samt övriga 

objekt utan giltigt skäl ej kunnat utföras och avbokning ej skett i rätt tid* 

(per person) 

500 

Tilläggsavgift rengöring (sotning) för fastigheter utan fast landförbindelse 

med fastlandet   
135 

För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid uttas dubbel avgift enligt avgift småhus 

respektive avgift flerbostadshus, pannor över 60 kWh samt övriga objekt. 

 *Av- eller ombokning måste ske senast 3 arbetsdagar innan din bokade tid. 
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Taxa för brandskyddskontroll 

Avgift småhus 

Avser lokaleldstäder i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidshus 

samt alla pannor upp till 60 kWh oavsett flytande eller fast bränsle. 

Pris exkl. 

moms 

Avgift för kontroll av en eldstad med tillhörande rökkanal 751 

Tillkommande avgift för kontroll av ytterligare eldstad (samma skorsten) 156 

Tillkommande avgift för kontroll av ytterligare eldstad (annan skorsten) 390 

Efterkontroll 491 

Avgift i flerbostadshus, pannor över 60 kWh samt övriga objekt  

Avser brandskyddskontroll i flerbostadshus, pannor överstigande 60 kWh samt övriga objekt som 

imkanal i storkök eller restaurang. 

Grundavgift 231 

Brandskyddskontroll per timme och person  

(minsta debitering är 30 minuter, därefter varje påbörjad kvart) 
782 

Efterkontroll  782 

Särskilda bestämmelser  

När brandskyddskontroll i småhus utan giltigt skäl ej kunnat utföras och 

avbokning ej skett i rätt tid* 
491 

När brandskyddskontroll i flerbostadshus, pannor över 60 kWh samt 

övriga objekt utan giltigt skäl ej kunnat utföras och avbokning ej skett i rätt 

tid* (per person) 

782 

Tilläggsavgift brandskyddskontroll för fastigheter utan fast landförbindelse 

med fastlandet   
151 

För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid uttas dubbel avgift enligt avgift småhus 

respektive avgift flerbostadshus, pannor över 60 kWh samt övriga objekt. 

För utförande av brandskyddskontroll i särskilt fall, oavsett objektstyp, debiteras grundavgift 

samt timid enligt avgift i flerbostadshus, pannor över 60 kWh samt övriga objekt. 
  *Av- eller ombokning måste ske senast 3 arbetsdagar innan din bokade tid. 
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Taxa för när rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker samtidigt 

Avgift (sotning) och brandskyddskontroll småhus 
Avser lokaleldstäder i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidshus 

samt alla pannor upp till 60 kWh oavsett flytande eller fast bränsle. 

Pris exkl. 

moms 

Avgift för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av en eldstad med 

tillhörande rökkanal  
946 

Tillkommande avgift för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av 

ytterligare eldstad (samma skorsten) 
234 

Tillkommande avgift för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av 

ytterligare eldstad (annan skorsten) 
650 

Avgift i flerbostadshus, pannor över 60 kWh samt övriga objekt  
Avser rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i flerbostadshus, pannor överstigande 60 kWh 

samt övriga objekt som imkanal i storkök eller restaurang. 

Grundavgift 231 

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll per timme och person  

(minsta debitering är 30 minuter, därefter varje påbörjad kvart) 
782 

Särskilda bestämmelser  

När rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i småhus utan giltigt skäl 

ej kunnat utföras och avbokning ej skett i rätt tid* 
421 

När rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i flerbostadshus, pannor 

över 60 kWh samt övriga objekt utan giltigt skäl ej kunnat utföras och 

avbokning ej skett i rätt tid* (per person) 

641 

Tilläggsavgift rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för fastigheter 

utan fast landförbindelse med fastlandet   
151 

För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid uttas dubbel avgift enligt avgift småhus 

respektive avgift flerbostadshus, pannor över 60 kWh samt övriga objekt. 

  *Av- eller ombokning måste ske senast 3 arbetsdagar innan din bokade tid. 

 

 


