SAMLINGSLISTA FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL OCH RENGÖRING (SOTNING)
Brandskyddskontrollen omfattar en in- och utvändig visuell kontroll av eldstad med tillhörande
rökkanal. Skulle den visuella kontrollen ge upphov till misstanke om brister som kräver ytterligare
kontroll i form av täthets- och/eller temperaturmätning så skall denna ske enligt taxa per timme
beräknat utifrån grundbeloppet och där påbörjad kvartstimme är hel kvartstimme.
Avgift för kontroll gäller för första objekt, beräknad tidsåtgång 45 minuter. För kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten räknas priset utifrån beräknad tidsåtgång 20
minuter.
Samtliga priser som anges är inklusive moms
• Grundbelopp rengöring (sotning) 2019-04-01

640 kr *

• Grundbelopp brandskyddskontroll 2019-04-01

945 kr *

*Uppräknas årligen enligt sotningsindex från Sveriges Kommuner och Lansting (SKL).

Priser enligt respektive grundbelopp:
OBJEKT I
SMÅHUS
Inställelseavgift

Rengöring

Kontroll

Helårsbebott hus

107 kr

217 kr

Fritidshus

192 kr

343 kr

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och
ångpannor • Om eldning sker med
fasta bränslen
Konventionella pannor.
Pannan har keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande
konstruktion för, från
brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning
av bränslet och är ansluten till
ackumulatortank eller motsvarande
anordning.
Eldning sker med träpellets eller annat, från
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle,
och eldningsapparaten är speciellt konstruerad för, från brandskyddssynpunkt,
effektiv förbränning av bränslet.

Rengöring Rengöring Kontroll
Frist
Pris
Frist

Kontroll
Pris

3 ggr/år

324 kr

3 år

709 kr

2 ggr/år

346 kr

3 år

709 kr

1 ggr/år

324 kr

6 år

709 kr

Oavsett använt bränsleslag bör fristen fyra år gälla när pannan ingår i en värmecentral som står
under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.
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Värme-, varmvatten-, varmlufts- och Rengöring
ångpannor • Om eldning sker med
Frist
flytande bränslen
Om eldning sker med tung eldningsolja
eller annat, från sotbildningssynpunkt,
motsvarande bränsle.

Rengöring
Pris

Kontroll
Frist

Kontroll
Pris

3 ggr/år

Pris per
timme och
man

3 år

709 kr

Om eldning sker med lätt eldningsolja eller
annat, från sotbildningssynpunkt,
motsvarande bränsle och pannans
märkeffekt överstiger 60 kW.

1 år

Pris per
timme och
man

3 år

709 kr

Om eldning sker med lätt eldningsolja eller
annat, från sotbildningssynpunkt,
motsvarande bränsle och pannans
märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

2 år

270 kr

6 år

709 kr

Oavsett använt bränsleslag bör fristen fyra år gälla när pannan ingår i en värmecentral som står
under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.

Köksspisar, ugnar och andra
Rengöring Rengöring Kontroll
jämförbara förbränningsanordningar Frist
Pris
Frist
Eldning sker med fasta bränslen, tung
eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.
Eldning sker med lätt eldningsolja eller
annat, från sotbildningssynpunkt,
motsvarande bränsle.

Kontroll
Pris

6 ggr/år

321 kr

3 år

709 kr

1 år

321 kr

6 år

709 kr

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov bör sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.
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Lokaleldstäder

Eldstaden utgör den primära källan för
uppvärmning, av det utrymme där
eldstaden är uppställd, eller för matlagning.
Eldstaden utgör inte den primära källan för
uppvärmning, av det utrymme där
eldstaden är uppställd, eller för matlagning.

Eldstaden är belägen i ett fritidshus

Rengöring
Frist

Rengöring Pris

Kontroll
Frist

Kontroll
Pris

1 år

Braskamin 240 kr
Kakelugn 321 kr
Övriga lokaleldstäder
214 kr

3 år

709 kr

3 år

Braskamin 240 kr
Kakelugn 321 kr
Övriga lokaleldstäder
214 kr

6 år

709 kr

3 år

Braskamin 240 kr
Kakelugn 321 kr
Övriga lokaleldstäder
214 kr

6 år

709 kr

Eldstad där det eldas mindre än 1,5 m3 ved eller 500 kg pellets under eldningssäsong (sept. - maj)
är inte att anses som primär eldstad.

Imkanaler i restauranger eller andra
större kök

Rengöring
Frist

Imkanalen betjänar ett kök där matlagning
sker i större omfattning än för enskilt
hushålls behov.

3 ggr/ år

1 år

Imkanalen betjänar ett kök för endast
uppvärmning av mat eller motsvarande
verksamhet.

Rengöring Pris

Kontroll
Frist

Kontroll
Pris

Pris per timme och
man

2 år

Pris per
timme och
man

Pris per timme och
man

2 år

Pris per
timme och
man

Övrigt
•

Undantag från fastställda sotningsfrister kan ges när eldning inte skett mellan två
sotningstillfällen.

•

Sotningsfristen kan i enskilda fall förkortas när det är betingat av brandskydds skäl.

•

Om brandskyddskontroll eller rengöring (sotning) utförs utom ordinarie arbetstid,
orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, kan en ersättning
med tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder uttagas.

•

Fastighetsägaren ska se till att fastigheten är tillgänglig för arbetets utförande vid den
tidpunkt som har aviserats. För extra inställelse, om brandskyddskontroll eller rengöring
(sotning) inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta ej
föreligger kan en ersättning för de merkostnader som arbetet föranleder uttagas.
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•

Fastighetsägaren skall snarast meddela sotningsväsendet följande förändringar:
- Ändringar av beståndet av rensningspliktiga och kontrollpliktiga objekt.
- Idrifttagande av eldstad, som har varit avställd längre tid än tillämplig frist för
brandskyddskontrollen (3-6 år beroende på eldstaden).
- Ändringar i eldningsplaneringen.
- Övergång till annat bränsleslag, om detta föranleder ändring av den tillämpade
rengörings- eller kontrollintervallen.
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