Såhär är taxan uppbyggd
Grundavgift
Sotning
Objektsavgift
Vad ska jag betala för?

Grundavgift
Brandskyddskontroll
Objektavgift

Vid ett normalbesök av en sotare genomförs:
- Sotning
eller
- Sotning och brandskyddskontroll

Sotning?

Brandskyddskontroll?

Vid en sotning tar man bort brandfarliga
beläggningar inuti skorstenen (rökkanalen).
Alla ytor där rökgaser passerar rengörs.

Kontroll görs för att upptäcka fel och brister i
i eldstad och rökkanal i hela dess längd.
Man kontrollerar att funktioner och
egenskaper överensstämmer med de krav
som gällde när anläggningen togs i bruk.
Kontrollen är okulär och skorstenskamera
används. Vid misstanke om felaktigheter kan
kontrollen utökas med provning och
mätning.

Grundavgift?

Objektsavgift?

Grundavgiften är en sammanslagen avgift
för bland annat planering,
transport/inställelse, administration,
utbildning, materialkostnad och fordon.
Grundavgiften varierar beroende på hur
många hus som finns på fastigheten samt
om det är fritidshus eller helårsbebott.

Objektsavgiften motsvarar arbetet på plats
och är direkt relaterad till hur många
eldstäder på fastigheten som behöver
genomgå sotning/brandskyddskontroll.

Vanliga frågor
1. Varför skiljer sig min sotningsfaktura så mycket från föregående sotning?
Troligtvis har både sotning och brandskyddskontrollutförts vilket gör att priset blir högre än förra gången – då det
troligtvis bara gjordes en sotning. Kontrollera din faktura för att se vilka arbeten som gjorts. Är du fortfarande osäker
kontakta din skorstensfejarmästare.

2. Vem har beslutat taxan?
Taxan är grundad på den rekommendation som utgår efter förhandling mellan Svenska kommunförbundet
(nuvarande Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) och Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund. Taxan regleras
årligen med ett ”sotningsindex” utgivet av SKL.
Kommunstyrelsen har beslutat om taxan i Norrtälje kommun.

3. Kostar det mer för att jag bor på en ö?
Nej det gör det inte. Taxan är uppbyggd som en enhetstaxa så att alla betalar lika mycket inom det sotningsdistrikt
man tillhör, oavsett om du bor på en skärgårdsö eller i en centralort.

4. Varför är det fler grundavgifter?
Om det är två grundavgifter beror det på att det varit två personer på plats – en som genomför sotning och en som
genomför brandskyddskontrollen. Antalet grundavgifter beror också på hur många hus på fastigheten som berörs.
Sotningen tar oftast kortare tid att genomföra än brandskyddskontrollen. Avgiften debiteras utifrån enhetstaxan
oavsett tidsåtgång.

5. Vem är myndighet när det gäller sotning och brandskyddskontroll?
Sotning och brandskyddskontroll är lagstadgat och syftet är att minska risken för uppkomst- och spridning av brand.
Det är kommunen som är myndighet i dessa frågor och ansvarar därmed för att sotning och brandskyddskontroll
genomförs. Norrtälje kommun har tecknat avtal med två skorstensfejarmästare som utför detta arbete på respektive
distrikt – norra och södra. Skorstensfejarmästarna har den delegation som krävs.

