
Prislista för sotning och rengöring i Östersunds kommun 
Gäller från 2022-04-01 
Sotning och rengöring görs för att ta bort brandfarliga beläggningar och minska risken för brand. 
Räddningstjänsten Jämtland upphandlar entreprenörer som utför sotningen på delegation. 
Intervallen mellan sotningstillfällena och taxan beslutas av kommunfullmäktige. 
Förberedelser: I aviseringen finns information om vilka förberedelser du som kund behöver 
göra för att arbetet ska kunna utföras. 

Objektsavgift Pris i kronor 
inklusive 
moms 

Övrig information 

Helårsbebott småhus samt 
helårsbebodd enskild lägenhet i 
flerbostadshus. 

Grundavgift* 
260 
Objektsavgift** 
293 

Komplementbyggnad*** inom samma 
fastighet och inom 200 meter ingår i 
samma grundavgift. 

Fritidshus Grundavgift* 
325 
Objektsavgift** 
293 

Komplementbyggnad*** inom samma 
fastighet och inom 200 meter ingår i 
samma grundavgift. 

Imkanal i storkök och 
motsvarande. 

Timtaxa Per påbörjad 15-minutersperiod.  
Ersättning för administration, 
framkörning och rengöring. 
Förbrukningsmaterial och 
kemprodukter ersätts med faktisk 
kostnad. 

Övriga objekt Timtaxa Per påbörjad 15-minutersperiod. 
Ersättning för administration, 
framkörning och rengöring. 
Förbrukningsmaterial och 
kemprodukter ersätts med faktisk 
kostnad. 

Övriga avgifter   
Sotning eller rengöring kan 
inte genomföras. 

 Ingen hemma, sen avbokning, saknar 
erforderliga skyddsanordningar, med 
mera. Helårsbebott 260 

Fritidshus 325 
Svåråtkomliga eller blockerade 
rensluckor, svårborttagna 
sotbeläggningar, bristande 
förberedelser, med mera. 

Timtaxa Per påbörjad 15-minutersperiod. 

 

  
* Grundavgiften avser kostnader för administration och transportkostnader.  
**Objektsavgift per enhet som avser arbetskostnader för nödvändiga arbetsmoment. 
***Komplementbyggnad: Byggnad som hör till ett småhus. Exempelvis fristående uthus, garage, 
växthus, friggebod, Attefalls hus, bastubyggnad.  

Timtaxa, sotning och rengöring: 650 kronor inklusive moms. 



 

Prislista för brandskyddskontroll i Östersunds kommun 
Gäller från 2022-04-01 
Brandskyddskontroll utförs av behörig tekniker på delegation av Räddningstjänsten Jämtland. 
Kontrollen undersöker förbränningsanläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Intervallen 
bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och taxan beslutas av 
kommunfullmäktige.  
Förberedelser: I aviseringen finns information om vilka förberedelser du som kund behöver 
göra för att arbetet ska kunna utföras. 

Objektsavgift Pris i kronor 
inklusive moms 

Övrig information 

Helårsbebott småhus samt 
helårsbebodd enskild lägenhet i 
flerbostadshus. 

Första eldstaden* 
1359 
Tillkommande eldstad 
366 

 

Fritidshus Första eldstad* 
1568 
Tillkommande eldstad 
366 

 

Imkanal i storkök och 
motsvarande. 

Timtaxa Per påbörjad 15-minutersperiod.  
Ersättning för administration, 
framkörning och kontroll.  

Övriga objekt Timtaxa Per påbörjad 15-minutersperiod. 
Ersättning för administration, 
framkörning och kontroll.  

Övriga avgifter   
Brandskyddskontroll kan 
inte genomföras. 

 Ingen hemma, sen avbokning, 
saknar erforderliga 
skyddsanordningar, med mera. Helårsbebott 575 

Fritidshus 784 
Svåråtkomliga eller blockerade 
rensluckor, bristande 
förberedelser, med mera. 

Timtaxa Per påbörjad 15-minutersperiod. 

Fördjupad brandskyddskontroll. 
Exempelvis läckagemätning, 
provtryckning. 

Timtaxa Per påbörjad 15-minuterperiod. 

Särskild brandskyddskontroll. 
Exempelvis efter soteld. 

Timtaxa Per påbörjad 15-minutersperiod. 

 

  
* i den första eldstaden räknas även in transportkostnader och administration.  
 
Taxa för sotning och brandskyddskontroll beslutad av kommunfullmäktige § 164 2021-06-21. 
Taxan justeras årligen normalt per den första april i enlighet med det av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) publicerade sotningsindex. 

Timtaxa, brandskyddskontroll: 1045 kronor inklusive moms 
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