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Taxa för sotning och rengöring samt frister
för sotning och rengöring 2022
Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande
den 4 november 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Taxa sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 1 till Räddningstjänstförbundet
Storgöteborgs handlingar, med stöd av 3 kap. 6 § lag om skydd mot olyckor, antas.
2. Frister sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 2 till Räddningstjänstförbundet
Storgöteborgs handlingar, med stöd av 3 kap. 1 § förordning om skydd mot olyckor,
antas.
3. Taxan i enlighet med beslutspunkt 1 i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs
protokoll, gäller från och med den 1 januari 2022, med den justering som sker enligt
beslutspunkt 6.
4. Fristerna i enlighet med beslutspunkt 2 i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs
protokoll, gäller från och med den 1 januari 2022.
5. Taxans basår är 2019.
6. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska för varje avgiftsår justera taxan i
beslutspunkt 1 enligt följande. Taxan revideras årligen från och med år 2020 i
enlighet med aktuellt sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges
Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner.
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska från och med ikraftträdandet år 2022
årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex (cirkulär 2002:83)
som meddelas av Sveriges Kommuner och Regioner.

Göteborg den 9 december 2020
Göteborgs kommunstyrelse

Axel Josefson
Mathias Sköld
Göteborgs Stad kommunfullmäktige
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Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-11-04
Diarienummer 1431/20

Handläggare
Ulrika Hylander
Telefon: 031-368 00 42
E-post: ulrika.hylander@stadshuset.goteborg.se

Taxa för sotning och rengöring samt frister
för sotning och rengöring 2022
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Taxa sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 1 till Räddningstjänstförbundet
Storgöteborgs handlingar, med stöd av 3 kap. 6 § lag om skydd mot olyckor, antas.
2. Frister sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 2 till Räddningstjänstförbundet
Storgöteborgs handlingar, med stöd av 3 kap. 1 § förordning om skydd mot olyckor,
antas.
3. Taxan i enlighet med beslutspunkt 1 i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs
protokoll, gäller från och med den 1 januari 2022, med den justering som sker enligt
beslutspunkt 6.
4. Fristerna i enlighet med beslutspunkt 2 i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs
protokoll, gäller från och med den 1 januari 2022.
5. Taxans basår är 2019.
6. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska för varje avgiftsår justera taxan i
beslutspunkt 1 enligt följande. Taxan revideras årligen från och med år 2020 i
enlighet med aktuellt sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges
Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner.
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska från och med ikraftträdandet år 2022
årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex (cirkulär 2002:83)
som meddelas av Sveriges Kommuner och Regioner.

Sammanfattning

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG), har översänt förslag till taxa för sotning
och rengöring samt frister för sotning och rengöring till de fem medlemskommunerna.
Beslut om taxa för verksamhet i kommunalförbund kan inte delegeras från kommunen till
kommunalförbundet. RSG:s taxor måste därför fastställas av medlemskommunernas
fullmäktige med identiska beslut.
Befintliga avtal med nuvarande sotningsleverantörer löper ut den 31 december 2021 och
en upphandling behöver genomföras innan nya kontrakt kan tilldelas. För att kunna
genomföra en upphandling som inte baseras på lägsta pris måste en taxa för sotning och
rengöring, vilken omfattar samtliga medlemskommuner, för nästkommande avtalsperiod
vara fastställd.
De förändringar som nu föreslås är resultatet av en översyn som gjorts av den befintliga
taxan. Det har därvid i huvudsak framkommit att nuvarande taxa i stort sett upplevs enkel
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och tydlig i sin konstruktion. Taxans konstruktion lämnas oförändrad. Det finns behov av
att göra mindre justeringar och tillägg i taxan, vilka redogörs för i detta tjänsteutlåtande
samt i taxebilagorna från RSG.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Enligt RSG:s handlingar framgår det att taxorna bygger på självkostnadsprincipen varför
förslaget till nya taxor inte bör få någon större påverkan på RSG:s ekonomi. RSG:s
ambition är att taxor och avgifter ska vara transparenta och lätta att förstå i sin
konstruktion vilket ör en fördel för invånare och näringsidkare.
Sotningstaxan berör såväl näringsidkare som invånare med eldstäder av olika slag.
Förslaget innebär att då avgifterna bygger på självkostnadsprincipen avser avgiften i
större utsträckning faktiskt nedlagd arbetstid. Avgift föreslås ej heller tas ut för ej utfört
arbete, eller om ombokning sker viss tid innan arbetet skulle ha utförts. Förändringarna i
taxan gör att avgiften kan bli både lägre och högre för kunden.

Bedömning ur ekologisk dimension och social dimension

Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa
dimensioner.

Bilaga

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg PU förbundsstyrelse protokollsutdrag 2020-10-08
§ 64, samt tjänsteutlåtande med:
bilaga 1 Taxa för sotning och rengöring
bilaga 2 Frister sotning och rengöring
bilaga 3 Nuvarande Taxa för sotning och rengöring
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Ärendet

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) har inkommit med skrivelse med begäran
om att medlemskommunerna var för sig fattar likalydande beslut om att anta taxa för
sotning och rengöring för nästkommande avtalsperiod med de presumtiva
sotningsleverantörerna. Ärendet innebär vidare att beslut om frister för sotning och
rengöring ska fattas.

Beskrivning av ärendet

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har med stöd av sin förbundsordning att fullfölja
de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna i enlighet med Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor. Detta innebär ett ansvar för att organisera och följa upp verksamhet
för sotning och rengöring. RSG har överlämnat sotning och rengöring till fyra privata
utförare, så kallade sotningsleverantörer.
Befintliga avtal med nuvarande sotningsleverantörer löper ut den 31 december 2021 och
en upphandling behöver genomföras innan nya kontrakt kan tilldelas. För att kunna
genomföra en upphandling som inte baseras på lägsta pris måste en taxa för sotning och
rengöring, vilken omfattar samtliga medlemskommuner, för nästkommande avtalsperiod
vara fastställd. Detta innebär att upphandlingen kommer att baseras på kvalitetskriterier
istället för pris då taxan för sotning och rengöring är på förhand fastställd.
De förändringar som nu föreslås är resultatet av en översyn som gjorts av den befintliga
taxan. Det har därvid i huvudsak framkommit att nuvarande taxa i stort sett upplevs enkel
och tydlig i sin konstruktion. Taxans konstruktion lämnas oförändrad. Det finns behov av
att göra mindre justeringar och tillägg i taxan. Sammanfattningsvis görs justeringar och
tillägg avseende:
•
•
•
•

Rengöring utom ordinarie arbetstid med OB-tillägg
Omfattande sotningsbehov inom ordinarie sotningsfrist samt enstaka sotning vid
behov mellan ordinarie sotningstillfällen
Avgift för ej tillträde
Avgift för ombokning

Rengöring utom ordinarie arbetstid med OB-tillägg
Allt fler vill ha rengöring på tider som ligger utanför ordinarie arbetstid. Vid rengöring
utom ordinarie arbetstid utgår en fast tilläggsavgift, en så kallad extra inställelseavgift.
Denna fasta tilläggsavgift täcker inte merkostnaden som uppstår i form av ökade
lönekostnader vid arbete som sker på tider utanför ordinarie arbetstid (obekväm
arbetstid). För att kompensera för dessa ökade merkostnader föreslås därför taxan justeras
så att leverantörerna får viss ersättning för ökade lönekostnader som uppstår under
obekväm arbetstid. Förslaget innebär att engångsavgiften i form av inställelseavgift för
arbete utom ordinarie arbetstid tas bort och ersätts av högre timersättning. Detta innebär
att tre nya poster avseende timersättning utom ordinarie arbetstid införs i taxan samt att
inställelseavgiften för arbete utom ordinarie arbetstid således tas bort.
Omfattande sotningsbehov inom ordinarie sotningsfrist samt enstaka sotning
vid behov mellan ordinarie sotningstillfällen
Arbeten som är mer omfattande än ordinarie sotning enligt frist och inte ryms inom tiden
för ordinarie sotning bör kunna ersättas utifrån faktiskt tidsåtgång. Ett tillägg om detta
föreslås därför, som ett av kunden beställt arbete inom ramen för sotningstjänsten.
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Vidare finns det i undantagsfall tillfällen när kund uppmärksammar behov av en enstaka
sotning (borttagning av brandfarlig beläggning) mellan ordinarie sotningstillfällen. I
nuvarande taxa saknas stöd för att ta ut en avgift för sådan sotning. Därför föreslås nu ett
tillägg i taxan som innebär en möjlighet att ta ut avgift för en sotning mellan ordinarie
sotningstillfällen, som är betingad av brandskyddsmässiga skäl. Detsamma gäller när
kunden har fått ett föreläggande av RSG om borttagning av brandfarlig beläggning och
kontaktar sotningsleverantören för utförande av en sotning.
Dessa tillägg i taxan föranleder även en revidering i bestämmelserna gällande fristerna för
sotning och rengöring, se nedan under rubriken Frister för sotning och rengöring.
Avgift för ej tillträde
Vid tillämpning av nuvarande taxa får en avgift tas ut för ej utfört arbete i de fall då det
inte getts tillträde till fastigheten enligt avisering och särskilda skäl för detta inte
förelegat. Det kan dock inte anses skäligt att ta ut en avgift för arbete som rent faktiskt
inte utförts. Med beaktande av att sotningen eller rengöringen inte genomförts behöver
därför en justering göras av taxan på så sätt att en avgift istället endast får tas ut för den
kostnad sotningsleverantören haft för själva inställelsen. Därmed föreslås en justering av
taxan i denna del.
Avgift för ombokning
I nuvarande taxa finns inte möjlighet att ta ut avgift om fastighetsägaren eller
nyttjanderättshavaren har ombokat till en annan dag än den aviserade. Taxan och dess
konstruktion bygger bland annat på att sotningsleverantören kan använda sig av en så
kallad pärlbandsprincip vilken innebär att sotningsleverantören planerar sina arbeten så
effektivt som möjligt inom ett bostadsområde. Då kund ombokar en tid till en annan dag
bryts denna princip vilket medför ökade kostnader för sotningsleverantören. I nuvarande
taxa finns inte någon täckning för en sådan ökad kostnad, varför ett tillägg i taxan i denna
del behöver göras. En avgift föreslås tas ut om ombokning sker senare än 48 helgfria
timmar före aviserat besök.
Frister för sotning och rengöring
Enligt 3 kap. 1 § Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor ska en kommun meddela
föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) ska ske. Enligt förordningen är det
kommunen som lokalt beslutar om fristerna.

Kommunen ska meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) ska ske. För att
underlätta kommunernas ställningstagande har Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) utarbetat allmänna råd. I MSB:s allmänna råd finns rekommendationer
om hur ofta sotning bör ske. Vid revideringen av frister för sotning och rengöring har inte
RSG funnit anledning att avvika från MSB:s allmänna råd. Den enda justering som
föreslås avseende fristerna för sotning och rengöring är att ändra intervallet beträffande
sotning av lokaleldstäder från en gång vart fjärde år till en gång vart tredje år. Vidare görs
en revidering av de särskilda bestämmelserna avseende fristerna.
I taxebilagorna till ärendet redogörs närmare och mer detaljerat för förändringarna i den
befintliga taxan.
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Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret har inga synpunkter på RSG:s förslag till taxa för sotning och
rengöring samt frister för sotning och rengöring 2022.

Magnus Andersson

Eva Hessman

Tf Ekonomidirektör

Stadsdirektör

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

5 (5)

1(2)

Upprättad 2020–10–09 Dnr A0318/20

Taxa sotning och rengöring
Fastställd av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige att gälla från 2022-01-01.

Tillämpningsområde:
Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och
Lerum)
För utförande av föreskriven sotning/rengöring enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor (2003:778) utgår ersättning
enligt denna taxa.

Avgift för sotning och rengöring
För inställelse inom fastighet för sotning utgår avgift för aktuellt objekt enligt pris angivet i avsnitt 1. Avgiften debiteras
fastighetsägaren. Sotning ska utföras helgfria vardagar mellan kl. 06:00 – 17:00. Enbart ett Grundobjekt per bostad kan
debiteras, dock kan ett eller flera tilläggsobjekt tillkomma.
För inställelse inom fastighet för rengöring av imkanal utgår avgift enligt pris angivet i avsnitt 2. Avgiften debiteras
fastighetsägaren. I avgiften ingår kostnaden för den tekniska utrustning som rengöringen kräver samt för allt
förbrukningsmaterial såsom rengöringsmedel, täckplast etc.

1. Sotning

Kronor
exklusive moms

Kronor
inklusive moms

330

412,50

366

457,50

103

128,75

414/
timme

517,50/
timme

137

171,25

414/
timme

517,50/
timme

137

171,25

137

171,25

1.1 Grundobjekt 1 inklusive inställelse
Avser lokaleldstad i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidshus med en
skorsten och en eller flera rökkanaler.

1.2 Grundobjekt 2 inklusive inställelse
Avser objekt i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidshus med flera
skorstenar oavsett antal rökkanaler samt alla värmepannor upp till 60 kWh oavsett
flytande eller fast bränsle.

1.3 Tilläggsobjekt för Grundobjekt 1 och 2
Tillägg för ytterligare lokaleldstad eller värmepanna inom respektive bostad oavsett
utförande av ovanstående grundobjekt.

1.4 Objekt i flerbostadshus, värmepannor över 60 kWh samt övrigt
Avgiften avser sotning av flerbostadshus, värmepannor överstigande 60 kWh samt övrigt
som inte inryms under Grundobjekt 1 och 2. Ersättning uttas för faktisk tidsåtgång per
person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills sotningen slutförts.
Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet
kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas.

1.5 Inställelseavgift – flerbostadshus, värmepannor över 60 kWh samt övrigt
Inställelseavgiften avser sotning enligt punkt 1.4 och 1.6 samt uttas per person och
tillfälle.
Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet
kräver detta.

1.6 Beställt arbete
För annat av kunden beställt arbete inom ramen för den föreskrivna sotningen enligt
LSO, uttas en inställelseavgift enligt 1.5 samt ersättning för faktisk tidsåtgång per person
och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills sotningen slutförts.

1.7 Avgift för ej tillträde
Då sotningen inte kunnat utföras pga. att det inte getts tillträde till fastigheten enligt
avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, uttas en inställelseavgift för det
aviserade besöket per person.
Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet
kräver detta.

1.8 Avgift för ombokning
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Upprättad 2020–10–09 Dnr A0318/20

Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria timmar

före aviserat besök, uttas en grundavgift.
2. Rengöring

Kronor
exklusive moms

Kronor
inklusive moms

207

258,75

414/
timme

517,50/
timme

455/
timme

568,75/
timme

500/
timme

625/
timme

611/
timme

763,75/
timme

207

258,75

207

258,75

2.1 Inställelseavgift
För rengöring uttas en inställelseavgift per person och tillfälle.
Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet
kräver detta. Avgiften kompenserar även för förbrukningsmateriel.

2.2 Timersättning – ordinarie arbetstid
För rengöring av imkanaler uttas ersättning för faktisk tidsåtgång per person och timme.
Ordinarie arbetstid är helgfria vardagar mellan kl. 06:00 och 17:00. Tidsåtgången räknas
från ankomst tills arbetet slutförts i lokalen.
Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet
kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas.

2.3 Timersättning – utom ordinarie arbetstid
Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet
kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas.

A Timersättning – kl. 17:01 – 22:00
För rengöring av imkanaler utom ordinarie arbetstid (helgfria vardagar kl. 17:01 – 22:00),
uttas ersättning per person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills arbetet
slutförts i lokalen. Varje påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.

B Timersättning – kl. 22:01 – 06:00
För rengöring av imkanaler utom ordinarie arbetstid (helgfria vardagar kl. 22:01 – 06:00),
uttas ersättning per person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills arbetet
slutförts i lokalen. Varje påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.

C Timersättning – lördagar och helgdagar
För rengöring av imkanaler utom ordinarie arbetstid (lördagar och helgdagar oavsett
klockslag), uttas ersättning per person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills
arbetet slutförts i lokalen. Varje påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.

2.4 Avgift för ej tillträde
Då rengöringen inte kunnat utföras pga att det inte getts tillträde till fastigheten enligt
avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, uttas en inställelseavgift per person
och tillfälle för det aviserade besöket.

2.5 Avgift för ombokning
Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria timmar
före aviserat besök, uttas en grundavgift.

3 Basår och årlig justering av taxan
Taxans basår är 2019. Taxan revideras årligen från och med år 2020 i enlighet med aktuellt
sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och
Sveriges Kommuner och Regioner. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska från och med
ikraftträdandet år 2022 årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex
(Cirkulär 2002:83) som meddelas av Sveriges Kommuner och Regioner.
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Diarienummer: A0319/20
Upprättad: 2020-07-02

FRISTER sotning och rengöring inom räddningstjänstförbundet
Storgöteborg
Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor
Fasta bränslen
Frist för sotning
1 ggr/3 år
3 ggr/år
2 ggr/år

1 ggr/år

Beskrivning
Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig
övervakning av en kvalificerad driftsledare, oavsett vilket bränsleslag
som används.
Avser konventionella pannor.
Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller
motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där
pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten
är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

Flytande bränslen
Frist för sotning
Beskrivning
Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från
3 ggr/år
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från
1 ggr/år
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt
överstiger 60 kW.
Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från
1 ggr/2 år
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt
uppgår till högst 60 kW.

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar
Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov
Frist för sotning
Beskrivning
Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja
6 ggr/år
eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från
1 ggr/år
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.
Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov kan sotningsfrister för lokaleldstäder
tillämpas.

Diarienummer: A0319/20
Upprättad: 2020-07-02
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Lokaleldstäder till exempel braskamin, öppen spis, kakelugn
Frist för sotning
1 ggr/år

1 ggr/3 år

1 ggr/3 år

Beskrivning
Huvudregeln är att lokaleldstäder ska sotas varje år.
Avser eldstäder som inte används i någon nämnvärd omfattning, dvs
trivseleldning. Med trivseleldning avses eldning någon gång (en) per
vecka eller en maximal ungefärlig årlig förbrukning på ca en kubikmeter
ved. Vid bedömningen av om denna längre frist ska tillämpas kan även
hänsyn behöva tas till omständigheter i det enskilda fallet, exempelvis
risksituationen.
Eldstaden finns i ett fritidshus.

RENGÖRING
Imkanaler i restauranger eller andra större kök
Frist för sotning
3 ggr/år
1 ggr/år

Beskrivning
Vid matlagning
Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller
liknande verksamhet ex frånluftskanal från pizzaugnar.

Särskilda bestämmelser
•

Undantag gäller för värmepannor, köksspisar, andra jämförbara förbränningsanordningar, eldstäder och
imkanaler. Har ett kök eller motsvarande utrymme inte använts för matlagning eller eldning inte skett
efter senaste rengöring(sotning) behöver ny rengöring inte göras. Vid bestämmande av nästa
rengöringstillfälle ska rengöring anses gjord enligt gällande frister.

•

Ägare/brukare av anläggning ska till Räddningstjänsten Storgöteborg anmäla:
- byte av förbränningsanordning
- byte av bränsleslag
- ändrad eldningsfrekvens

•

Tätare sotningsfrist kan tillämpas i enskilda fall när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl.
Beslut fattas av Räddningstjänstförbundet Storgöteborg.

•

I enskilda fall kan sotning utföras på kunds begäran mellan ordinarie sotningstillfällen om behov uppstår
och är betingat av brandskyddsmässiga skäl eller om kund har fått ett föreläggande av RSG om
borttagning av brandfarlig beläggning. En förutsättning är att det är fråga om en sotning inom ramen för
föreskriven sotningstjänst. Vid upprepat behov av sotning ska istället bestämmelsen om förtätning av
sotningsfrist tillämpas, se föregående punkt.

•

När en anläggning tagits i drift kan den första sotningen, av planeringsmässiga skäl, behöva göras tidigare
än den dag då fristen löper ut.

Nuvarande taxa, bifogas som underlag
1 (2)

Taxa sotning och rengöring
Fastställd av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige att gälla från 2016-01-01.
Justerad med sotningsindex 2019 att gälla från 2019-05-01.

Tillämpningsområde:
Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
(Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum)
För utförande av föreskriven sotning/rengöring enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot
olyckor (2003:778) utgår ersättning enligt denna taxa.

Kronor
exklusive
moms

Kronor
inklusive
moms

1. Sotningsavgifter
För inställelse inom fastighet för sotning utgår avgift enligt nedan angivet pris för aktuellt objekt.
Avgiften debiteras fastighetsägaren. I avgiften ingår omhändertagande av de produkter (sot från
konvektionsdelar och rökkanaler) som genererats vid sotningen*. Sotning ska utföras helgfria
vardagar mellan kl. 07:00 – 17:00. Enbart ett Grundobjekt per bostad kan debiteras dock kan ett
eller flera tilläggsobjekt tillkomma.
*Gäller enbart sot som sotaren suger upp.

1.1 Grundobjekt 1 inklusive inställelse

330

412,50

366

457,50

103

128,75

414

517,50

137

171,25

103

128,75

Avser lokaleldstad i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidhus med
en skorsten och en eller flera rökkanaler.

1.2 Grundobjekt 2 inklusive inställelse
Avser objekt i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidhus med flera
skorstenar oavsett antal rökkanaler samt alla pannor upp till 60 kwh oavsett
flytande eller fast bränsle.

1.3 Tilläggsobjekt för Grundobjekt 1 och 2
Tillägg för ytterligare lokaleldstad eller panna inom respektive bostad oavsett
utförande av ovanstående grundobjekt.

1.4 Objekt i flerbostadshus, pannor över 60 kwh samt övrigt
Avgiften avser sotning av flerbostadshus, pannor överstigande 60kwh samt övrigt
som inte inryms under Grundobjekt 1 och 2. Ersättning uttas för faktisk tidsåtgång
per person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills sotningen slutförts.
Ersättning för flera utförare får endast uttas, om förutsättningarna är sådana att objektet
kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas.

1.4.1 . Inställelseavgift – flerbostadshus, pannor över 60 kwh samt övrigt
Inställelseavgiften avser sotning enligt punkt 1.4 och uttas per person och tillfälle.
Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet kräver
detta.

1.5 Tilläggsavgift
Tilläggsavgift gäller för fastighet utan fast landförbindelse oavsett objekt.

1.6 Extra inställelse
I det fall aviserad sotning/rengöring inte kan utföras på grund av att av- och/eller
ombokning inte skett innan inställelse, utgår avgift enligt aktuellt grundobjekt samt
eventuella tilläggsobjekt enligt ovan, som om sotningen utförts.
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2. Rengöring
För inställelse inom fastighet för rengöring i restauranger, storkök och därmed
jämförbara utrymmen utgår avgift enligt nedan angivet pris. Avgiften debiteras
fastighetsägaren. I avgiften ingår kostnaden för den tekniska utrustning som
rengöringen kräver samt för allt förbrukningsmaterial såsom rengöringsmedel,
täckplast etc.

2.1 Timersättning – ordinarie arbetstid

Kronor
exklusive
moms

Kronor
inklusive
moms

414

517,50

207

258,75

414

517,50

414

517,50

För rengöring av imkanaler uttas ersättning för faktisk tidsåtgång per person och
tillfälle. Ordinarie arbetstid är helgfria vardagar kl 07:00 och 17:00. Tidsåtgången
räknas från ankomst tills arbetet slutförts i lokalen.
Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet
kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas.

2.2 Inställelseavgift – ordinarie arbetstid
För rengöring under ordinarie arbetstid (helgfria vardagar kl 07:00-17:00) uttas en
inställelseavgift per person och tillfälle.
Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet kräver
detta.

2.3 Timersättning – utom ordinarie arbetstid
För rengöring av imkanaler utom ordinarie arbetstid (helgdagar och röda dagar
oavsett klockslag samt helgfria vardagar kl 17:01 – 06:59), uttas ersättning per
person och tillfälle. Tidsåtgången räknas från ankomst tills arbetet slutförts i
lokalen. Varje påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.
Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet
kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas.

2.4 Inställelseavgift – utom ordinarie arbetstid
För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid (helgdagar och röda dagar oavsett
klockslag samt helgfria vardagar kl 17:01 – 06:59), uttas en inställelseavgift per
person och tillfälle.
Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna för objektet kräver detta.

3 Basår och årlig justering av taxan
Taxans basår är 2016. Taxan revideras årligen i enlighet med aktuellt sotningsindex,
som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och
Sveriges Kommuner och Landsting. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska från
och med år 2017 årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex
(Cirkulär 2002:83) som meddelas av Sveriges Kommuner och Landsting.

