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Ändring av sotningstaxa och brandskyddskontroll från 
och med den 1 juli 2019 

Beskrivning av ärendet 

Taxan för sotning och brandskyddskontroll ska antas av kommunfullmäktige 
i Borgholm och Mörbylånga kommuner medan själva verksamhetsansvaret 

sedan tidigare är överfört till Ölands Kommunalförbund.    

Beslutsunderlag 

Förslag till ändring av sotningstaxa och brandskyddskontroll, daterat den 2 
april 2019. 
Ölands Kommunalförbund, arbetsutskottet § 20, daterat den 17 april 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 maj 2019.        

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förändringar i taxan för sotning och brandskyddskontroll baseras sedan 
många år på att en överenskommelse om sotningsindex träffas mellan 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Skorstensfejarmästarnas 

Riksförbund. Så har även nu skett. 2019 års sotningsindex får om det införs 
per den 1 juli 2019, 2,19 %. Sotningsindex är i sin tur baserat på löneför-

ändringar för sotarna samt konsumentprisindex. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen bedömer inte att det finns några alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till beslut är inte av den karaktären att det behöver kommuniceras 
enligt förvaltningslagens regler. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Taxan för sotning och brandskyddskontroll räknas upp med de föreslagna 
2,19 procenten och tillämpas från och med den 1 juli 2019.    

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Jonas Jansson 
Utredare 
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Fattat beslut expedieras till: 

Ölands kommunalförbund, Räddningstjänsten 
Ekonomi 
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Postadress Box 111, 386 22 Färjestaden  Besöksadress Storgatan 89, Färjestaden Telefon 0485-470 00 
Webb www.raddningstjanstenoland.se  Mail förnamn.efternamn@oland.se  Org. nr. 222000-0216 

Handläggare Datum Ärende dnr. 

Rutger Thuresson 2019-04-02 2019-000131 
Räddningschef   
0485-478 70  

 

Händelse dnr. 

rutger.thuresson@oland.se  2019-000131-003-001 
   
   
 Mottagare  

 Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 

 
 

Ändring av sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll fr.o.m. 2019-07-01 
Mörbylånga kommun 
 
Som framgår av bifogat Cirkulär 19:13 från Sveriges Kommuner och Landsting har avtal träffats med 
Skorstensfejarmästarnas Riksförbund om nytt sotningsindex för 2019. 
 
Kommunernas ansvar vad gäller sotning och brandskyddskontroll har överförts till Ölands 
kommunalförbund, men taxor för verksamheten skall antas av medlemskommunernas 
kommunfullmäktige. 
 
Enligt Högsta förvaltningsdomstolen skall taxa för verksamhet som grundas på bemyndigande till en 
kommun i lag eller förordning, beslutas av medlemskommunerna och inte av kommunalförbund. 
 
Sotningstaxornas uppräkning på Öland bygger sedan många år tillbaka på det avtal om sotningsindex 
som träffas mellan de centrala parterna Sveriges Kommuner och Landsting och 
Skorstensfejarmästarnas Riksförbund. 
 
Nuvarande avtal infördes 2018-04-01. 
 
Undertecknad föreslår att nya taxor för sotning resp. brandskyddskontroll tillämpas fr.o.m. 2019-07-01. 
 
Som framgår av cirkulärets tabell innebär detta en uppräkning med 2,19 % fr.o.m. 2019-07-01. 
 
Bifogar ny taxa för sotning/rengöring samt ny taxa för brandskyddskontroll. 
 
 
 

 
Rutger Thuresson  
Räddningschef 
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Sotningsindex 2019 
 
För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av
Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat
20020912, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex. 
 
 
Sotningsindex 2019 gäller från och med 2019-04-01 
 
Detta index gäller för kommuner som även år 2018 tillämpade sotningsindex. 
 
 
De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på medianlön för sotare enligt
avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Svenska
Kommunalarbetareförbundet (2,2 %), och dels Konsumentprisindex för 12månadersförändring i
februari (1,9 %). 
 
Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så måste man ta hänsyn
till eventuella påslag för nuvarande år och överskott från föregående år. Beräknade värden där
dessa faktorer är inräknade kan utläsas i tabellen nedan. 
 
Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index infördes
2018 och när det införs 2019, enligt följande: 
Sotningsindex

 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
 
Gunilla Glasare 
Ann-Sofie Eriksson 

Införande
av index

1 april 2018 1 maj 2018 1 juni 2018 1 juli 2018

1 april
2019

2,14 % 1,96 % 1,74 % 1,47 %

1 maj 2019 2,33 % 2,15 % 1,93 % 1,67 %
1 juni 2019 2,57 % 2,39 % 2,17 % 1,90 %
1 juli 2019 2,85 % 2,67 % 2,45 % 2,19 %



 
 



Taxa för sotning/rengöring, Mörbylånga kommun, 2019
Räknas upp enligt sotningsindex från och med 2019-07-01

Ursprungligt timpris = 452,954 kr Räknas upp med 2,19%

Uppräknat timpris = 462,874 kr

Minutpris = 7,715 kr

Objektspris = objekttid x minutpris

1. Objekt småhus Objekttid (min.) Objektspris Objektspris inkl. moms

1.1 Inställelseavgift

1.1.1 Helårsbebott hus 12,9 99,52 kr 124 kr

1.1.2 Fritidshus 22 169,72 kr 212 kr

1.2 Objektsavgift

1.2.1.1 Värmepanna olja 25,32 195,33 kr 244 kr

1.2.1.2 Värmepanna fastbränsle 30,32 233,91 kr 292 kr

1.2.1.3 Brandskyddskontroll 25,32 195,33 kr 244 kr

1.2.2 Braskamin, köksspis, kakelugn 22,5 173,58 kr 217 kr

1.2.3 Lokaleldstad 20 154,29 kr 193 kr

1.2.4.1 Imkanal 5,84 45,05 kr 56 kr

1.2.4.2 Köksfläkt 7,64 58,94 kr 74 kr

1.2.4.3 Spisfläkt 25 192,86 kr 241 kr

1.2.4.4 Fläkt, vind/tak 35 270,01 kr 338 kr

1.2.4.5 Värmeväxlare 60 462,87 kr 579 kr

1.3 Tilläggsavgift

1.3.1.1 Förbindelsekanal 1 - 2,5 m 3,84 29,62 kr 37 kr

1.3.1.2 Förbindelsekanal 2,6 - 5 m 9,48 73,13 kr 91 kr

1.3.2 Avstötning 2,89 22,30 kr 28 kr

1.3.3 Kryddhylla 4,54 35,02 kr 44 kr

2. Övriga objekt

2.2 Värmepanna - 50 Mcal/h Enligt 1.1 och 1.2

51 - 100 Mcal/h 46,94 362,12 kr 453 kr

101 - 150 Mcal/h 54,43 419,90 kr 525 kr

151 - 200 Mcal/h 62,49 482,08 kr 603 kr

201 - 250 Mcal/h 65,65 506,46 kr 633 kr

251 - 300 Mcal/h 70,36 542,80 kr 678 kr

2.2.1 Sidopanna - 50 Mcal/h 16,18 124,82 kr 156 kr

51 - 100 Mcal/h 29,47 227,35 kr 284 kr

101 - 150 Mcal/h 36,96 285,13 kr 356 kr

151 - 200 Mcal/h 45,02 347,31 kr 434 kr

201 - 250 Mcal/h 48,18 371,69 kr 465 kr

251 - 300 Mcal/h 52,89 408,02 kr 510 kr

2.3.1 Separat rökkanal 4 30,86 kr 39 kr

4.2 Hämtning av stege 6 46,29 kr 58 kr

4.3 Administrationsavgift 9 69,43 kr 87 kr

4.5 Timersättning 60 462,87 kr 579 kr



Taxa för brandskyddskontroll 2019 
Tillämpningsområde 

Mörbylånga kommun 
 

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande 

föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. 

 

Angivna avgifter uppräknade med 2,19 %, med tillämpning fr.o.m. 2019-07-01. 

 

1.   Objekt i småhus 

1.1 Grundavgift 
       Inställelse för utförande av brandskyddskontroll 

       (timpris enl 4.4/60 x min enl sotningstaxa x 1,5) 

Inkl 25%  

       Objektpris moms   

 1 Helårsbebott hus    278 kr  347 kr   

 

 2 Fritidshus     466 kr  582 kr    

 

 

Alternativ A 

1.2 Kontrollavgift 
      1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal. 625 kr  782 kr   

 

      2 Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till   

         rökkanal i annan skorsten i samma byggnad. 278 kr  347 kr   

 

1.3 Tilläggsavgift 
      För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller     

      läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i 4.4. 

 

Alternativ B 

1.4 Kontrollavgift 
      Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4. 

 

2.   Övriga objekt 

2.1 Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4. 

 

3.   Avgift för efterkontroll 
  För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris 

  som anges i 4.4 samt transportersättning. 

 



4.   Särskilda bestämmelser 
      1 Då kontrollen inte kunnat utföras enligt    Inkl 25%  

         ordinarie avisering och särskilda skäl    Objektpris moms   

         för detta inte förelegat, utgår ersättning med  347 kr  434 kr    

 

     2 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km  

        av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen. 

        Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta körlängd. För 

        Annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden. 

 

     3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är  

        tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i      

        4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. 

 

     4 Timersättning utgår per man med 834 kronor. 

        För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel   

        halvtimme. 

        För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel  

        halvtimme. 

 

        Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas      

        förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. 

 

     5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och   

        förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen. 

 

5.  Indexreglering av taxan 
     Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med de av centrala  

     parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstens-fejaremästares Riksförbund  

     publicerat Sotningsindex.   
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