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TAXA FÖR SOTNING TAXA FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL

Sotning och brandskyddskontroll  
är obligatoriskt enligt lag 
 
Du som har eldstad, värmepanna eller rökkanal i din fastighet 
behöver regelbundet låta sota/rengöra och kontrollera den.  
 
n Du behöver sota (rengöra) skorsten och eldstad för att  
   minska risken för brand. 
n Därtill måste du få skorsten och värmepanna kontrollerad   
   regelbundet, genom så kallad brandskyddskontroll. 
 
Du är enligt lag skyldig att se till att arbetet blir utfört, enligt 
de intervaller som fastställts av kommunens räddningsnämnd.  
Eskilstuna Sotnings AB, som är kommunens utsedda entre-
prenör, håller koll och aviserar när det är dags – men det är  
ditt ansvar att se till att sotaren kan komma in i fastigheten  
för att utföra arbetet. 
 
Eldstad/skorsten som ej sotas eller kontrolleras i rätt tid 
riskerar eldningsförbud. 
 

Stavsotning – ny metod i Eskilstuna 
 
Sedan den 1 juli 2022 tillämpas en ny teknik för sotning i  
Eskilstuna kommun. Skorstenar och eldstäder ska nu rengöras 
inifrån bostaden och uppåt i kanalen. Detta sker maskinellt 
med roterande rensverktyg – samtidigt som eldstaden kapslas  
in och ansluts till en s.k sotsug. Därmed kan vi begränsa 
nedsmutsning i bostaden, men det är också en arbetsmiljöfråga 
– då sotaren inte behöver bestiga taket för att göra rent. Den 
fristående brandskyddskontrollen kommer dock fortsättningsvis 
att ske som tidigare, med erforderligt tillträde till taket.  

Vad är kostnaden för sotning  
och brandskyddskontroll?  
 
För att hålla en så låg kostnad som möjligt är taxan för sotarens 
arbete baserad på den s.k pärlbandsprincipen – d v s att tid och 
dag fastställes utifrån inplanerade besök i ett specifikt bostads-
område. Genom att gå från hus till hus kan vi göra arbetet mer 
effektivt och till lägsta möjliga kostnad för dig. Taxan, som du 
finner nedtill på detta blad, är fastställd av Eskilstuna kommun.  
 
Om du inte kan vara hemma  
För att undvika att sotarens besök blir inställt, med påföljande 
tilläggsavgift, lämna gärna nyckel till en granne – eller diskutera 
med oss om övrig möjlighet att komma in i fastigheten.  
 
Mer om sotning och brandskyddskontroll   
På kommunens hemsida kan du läsa mer om brandförebyggande 
arbete, om regelverk och tidsfrister. Skriv in ”sotning” eller 
”brandskyddskontroll” i sökfältet.  
 
På vår hemsida www.etunasotning.se finns också värdefull infor-
mation – liksom tips och råd om säker eldning. 
 
 

Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt lagen om skydd 
mot olyckor, 3 Kap 4§ lag (2003:778). Det är kommunen, 
genom brandförsvaret, som har det övergripande ansvaret 
att lagen efterlevs. 

Om din ombokning kan planeras om till ett datum då vårt  
team redan har inbokade besök i ditt kvarter, så tillkommer ingen 
ombokningsavgift. Använd gärna Bokningsportalen på vår hemsida. 

Avseende småhus, pris inkl. moms

* Boka om sotarens tid utan extra kostnad

Avseende småhus, pris inkl. moms
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Sotning och brandskyddskontroll sker 
på uppdrag av Eskilstuna kommun


