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§ 10 Taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 
enligt lag om skydd mot olyckor 
Diarienummer KS2022/499 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Fastställa taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

2. Taxan gäller från och med den 1 april 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 
Gästrike Räddningstjänst har enligt sitt uppdrag och lagen om skydd av 
olyckor ansvar för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Utförandet 
sker genom två leverantörer som upphandlats enligt offentlig upphandling. 

I medlemskommunerna genomförs sotning och brandskyddskontroll utifrån 
angivna nivåer i avtalen. Nivåerna (timpris för entreprenörerna) varierar i 
kommunerna, vilket innebär att medborgarna i Gästrike Räddningstjänsts 
medlemskommuner betalar olika avgifter för samma utförda arbete. Avgifter 
för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll ska enligt avtalen med 
entreprenörerna räknas upp årligen i nivå med sotningsindex. 

Våren 2022 presenterade SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) nya 
sotningsindex. Sotningsindex är en procentuell uppräkning från föregående 
års taxa. Sotningsindex baseras på löneökningar och konsumentprisindex. 
Beroende på när sotningsindex infördes för förra året och när det införs 
innevarande år så behöver hänsyn tas till eventuella justeringar från 
föregående år och behov av justeringar i år. Vid senare införande justeras 
indexet så att värdet av uppräkningen för tolv månader ska kunna erhållas 
under färre månader. 

Efter genomförd budgetdialog under maj 2022 fick Gästrike Räddningstjänst 
av kommundirektörerna i medlemskommunerna uppdrag att ta fram process 
för arbetet med sotningsindex. Uppdraget avrapporterades den 11 november 
2022.   

Dialoger har genomförts med upphandlade entreprenörer för att enas kring 
ett gemensamt förslag på utförandet. I dialogerna har historik kring olikheten 
av sotningstaxorna i kommunen beskrivits och svårigheter som uppkommit 
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vid tidigare försök till gemensamma taxor. Nuvarande taxekonstruktion 
baseras på historiska beslut som varit svåra att följa. 

Taxorna baseras på en grundavgift (förberedelsearbete, utrustning och 
transporter) och objektsavgifter. På vissa fastigheter kan flera objekt för 
rengöring eller brandskyddskontroll finnas. Avgiften baseras då på typ av 
objekt samt antal. Taxornas storlek (kronor) har i vissa delar historiskt 
baserats på när sotarna cyklade till förrättningarna eftersom kommunerna var 
mycket mindre geografiskt än dagens kommuner. Dessutom kunde arbete 
genomföra enligt så kallad pärlbandsprincipen, vilket innebar att sotaren 
kunde gå från hus till hus i samma område. Med nuvarande uppvärmnings-
system, som exempelvis bergvärme, har antalet förbränningsanläggningar 
minskat i antal vilket medför att pärlbandsprincipen inte längre är tillämpbar 
i samma utsträckning. Ökning av grundavgiften krävs därmed för att täcka 
bland annat transportkostnaderna. 

Det nya förslaget på gemensam taxa för rengöring (sotning) presenterades 
för Gästrike Räddningstjänsts direktionssammanträde 25 november. 

Förslaget anger dels avgifternas storlek, dels förslag om att avgifterna ska 
räknas upp med sotningsindex från SKR.  

SKR tar ihop med Skorstensfejarmästarnas riksförbund fram sotningsindex 
och förmedlar detta genom ett cirkulär till räddningstjänsterna i Sveriges 
kommuner. Gästrike Räddningstjänst ska under 2023 utveckla formerna för 
uppföljning av entreprenörerna. 

Konsekvens 
Gästrike Räddningstjänst har bedömt följande konsekvenser av förslaget: 

· Medborgarna i medlemskommunerna kommer betala samma avgift 
för myndighetsutövning. 

· Medborgarna ska lättare förstå vilken avgift som den enskilda 
kommer betala för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. 

· Gästrike Räddningstjänst och kommunerna får bättre möjlighet till 
uppföljning av avgifterna genom att räddningstjänsten ansvarar för 
uppräkningen till skillnad från när entreprenörerna har räknat upp 
avgifterna. 

· Avgifterna speglar bättre det arbete som genomförs med rengöring 
(sotning) och brandskyddskontrollerna. 

Efter Gästrike Räddningstjänst beslut med förslag till beslut har det 
framkommit oklarheter hur föreslaget kring uppräkning enligt index ska 
tillämpas. Gästrike Räddningstjänst förslag om hantering av uppräkning 
enligt index av sotningstaxa utgår ur detta ärende. 
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1.  Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
avseende rengöring (sotning) 

För rengöring gäller avgift enligt en grundavgift samt objektsavgift för styck 
beroende på objektstyp. 

Avgift rengöring (sotning) Avgift inkl. moms, 
tidigare avgift 

Avgift inkl. moms, 
föreslagen avgift 

Grundavgift för rengöring 
(sotning) permanentboende och 
verksamheter 

332,25 kr 310,45 kr 

Grundavgift för rengöring 
(sotning) fritidsbostäder 

564,83 kr 454,59 kr 

Objektsavgift, värmepanna olja 276,88 kr 299,36 kr 

Objektsavgift, värmepanna fast 
bränsle 

332,25 kr 354,80 kr 

Objektsavgift, lokal eldstad 221,50–254,72 kr 277,19 kr 

Objektsavgift. värmepanna 60kW - 587,64 kr 

Objektsavgift. värmepanna 
överstigande 60kW 

Faktisk tidskostnad Faktisk tidskostnad 

Avgift särskilda bestämmelser     

När rengöring (sotning) i 
permanentboende eller verksamhet 
utan giltigt skäl ej kunnat utföras 
och avbokning ej skett i rätt tid* 

332,25 kr 310,45 

När rengöring (sotning) i 
fritidsboende utan giltigt skäl ej 
kunnat utföras och avbokning ej 
skett i rätt tid* 

564,83 kr 454,59 

  

* Avbokning ska senast 24 timmar före utförandet. 
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2.  Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
avseende brandskyddskontroll 

För brandskyddskontroll gäller avgift enligt en grundavgift samt 
objektsavgift för första eldstad och tillkommande eldstäder per styck. 

Avgift brandskyddskontroll Avgift inkl. moms, 
tidigare avgift 

Avgift inkl. moms, 
föreslagen avgift 

Grundavgift för 
brandskyddskontroll 
permanentboende och 
verksamheter 

332,25 kr 352,50 kr 

Grundavgift för 
brandskyddskontroll fritidsbostäder 

564,83 kr 705,00 kr 

Objektavgift, första eldstad 857,50 kr 881,25 kr 

Objektsavgift tillkommande eldstad 
(per styck) 

343,75 kr 352,50 kr 

Avgift särskilda bestämmelser     

När brandskyddskontroll i 
permanentboende och 
verksamheter utan giltigt skäl ej 
kunnat utföras och avbokning ej 
skett i rätt tid* 

332,25 kr 352,50 kr 

När brandskyddskontroll i 
fritidsbostäder utan giltigt skäl ej 
kunnat utföras och avbokning ej 
skett i rätt tid* 

564,83 kr 705,00 kr 

* Avbokning ska senast 24 timmar före utförandet. 
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3. Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) avseende 
samordnad rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

För samordnad rengöring och brandskyddskontroll gäller att avgiften baseras 
på kostnaden för rengöring och kostnad för brandskyddskontroll 
sammantaget. Grundavgift behöver enbart erläggas för 
brandskyddskontrollen. 

Avgift rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll  

Avgift inkl. 
moms tidigare 

Avgift inkl. 
moms förslag 

1 Objektsavgift, 
värmepanna olja 

276,88 kr 299,36 kr 

2 Objektsavgift, 
värmepanna fast bränsle 

332,25 kr 354,80 kr 

3 Objektsavgift, lokal 
eldstad 

221,50-254,72 kr 277,19 kr 

4 Objektsavgift. 
värmepanna 60kW 

- 587,64 kr 

5 Objektsavgift. 
värmepanna överstigande 
60kW 

Faktisk tidskostnad 

Avgift brandskyddskontroll     

6 Grundavgift för 
brandskyddskontroll 
permanentboende och 
verksamheter 

332,25 kr 352,50 kr 

7 Grundavgift för 
brandskyddskontroll 
fritidsbostäder 

564,83 kr 705,00 kr 

8 Objektavgift, första 
eldstad 

857,50 kr 881,25 kr 

9 Objektsavgift 
tillkommande eldstad (per 
styck) 

 

343,75 kr 352,50 kr 
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Avgift särskilda bestämmelser rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll 

    

10 När samordnad rengöring 
och brandskyddskontroll i 
permanentboende och 
verksamheter utan giltigt 
skäl ej kunnat utföras och 
avbokning ej skett i rätt 
tid* 

332,25 kr 352,50 kr 

11 När samordnad rengöring 
och brandskyddskontroll i 
fritidsboende utan giltigt 
skäl ej kunnat utföras och 
avbokning ej skett i rätt 
tid* 

564,83 kr 705,00 kr 

* Avbokning ska senast 24 timmar före utförandet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Gästrike räddningstjänst 2022-11-2, § 40 
Följebrev, förslag till taxa samt kommunjämförelse 2022-11-17, dnr 
KS2022/499 
Avrapportering uppdrag att ta fram process för kommunernas arbete med 
sotningstaxa 2022-11-11, dnr KS2022/499 
Utvecklingsutskottet 2023-01-17 § 3 (bereds vidare) 
Tjänsteskrivelse 2023-01-23, dnr KS2022/499 (i kallelse till KS) 
Tjänsteskrivelse 2023-01-24 (reviderad inför KS), dnr KS2022/499 
Kommunstyrelsen 2023-01-31 § 13 

Yttranden 
Jonas Klang (M) och Peter Kärnström (S). 

Protokollsutdrag skickas till 
Gästrike Räddningstjänst 

Kommundirektör 
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