
Enfamiljshus: 
Sotning/rengöring och brandskyddskontroll. Pris inkl. moms 
 
Sotningsavgift per eldstad..................................................................619  
Per tillkommande eldstad i samma byggnad.......................................201  
Brandskyddskontroll per eldstad.........................................................849  
Per tillkommande eldstad, samma byggnad.......................................273   
Samtidig sotning och brandskyddskontroll, samma byggnad..........1 274   
Tillkommande eldstad, samma byggnad............................................546  
 

Övriga fastigheter:  
Sotning/rengöring och brandskyddskontroll. Pris inkl. moms 
 
Sotningsavgift per mantimme..........................................................605  
Brandskyddskontroll per mantimme................................................819  
Samtidig sotning och brandskyddskontroll per mantimme...............819   
 
 

ELDNING FASTBRÄNSLE:  
n Fastbränsleeldad värmepanna (ved, spannmål, flis, etc),  
som fungerar som huvudsaklig värmekälla = 2 ggr/år 

 
n Pellets, kakelugn, kamin, braskamin eller liknande eld 
städer i småhus, som huvudsakligen värmer huset eller det  
rum som den är placerad i = 1 ggr/år 

 
n Används eldstaden mer sällan, så kallad trivseleldning,  
och inte som huvudsaklig värmekälla = vart tredje år 
 
LÄTT ELDNINGSOLJA:  
n För värmepanna vars märkeffekt är högst 60 kw  
(gäller de flesta småhus) = 1 ggr/år 

 
n För värmepanna vars märkeffekt  
överstiger 60 kw = 2 ggr/år 

 
n Om värmepannan, rökkanalen och tillhörande eldnings-        
apparat har en konstruktion som ur brandskyddssynpunkt  
medför varaktig effektiv förbränning = vartannat år

LOKALELDSTÄDER:  
n För lokaleldstäder som utgör den primära källan för  
uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd..............3 år 
 
n För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för  
uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd...............6 år 
 
n Eldstaden är belägen i ett fritidshus........................................6 år 
 
VÄRMEPANNOR:   
n Eldning med fasta bränslen, t ex ved, pellets eller flis..............3 år  
n Eldning med olja eller gas.......................................................6 år 
 
KÖKSSPISAR:   
n Eldning med fasta bränslen....................................................3 år  
n Eldning i mycket begränsad omfattning  
(ej för uppvärmning eller matlagning)........................................6 år  
n Eldstaden är belägen i ett fritidshus........................................6 år

BRANDSKYDDSKONTROLLSOTNING

Vad kostar sotning och brandskyddskontroll?

Intervall för de vanligaste objekten i småhusIntervall för Enköping och Håbo kommuner

Taxa för Enköping och Håbo kommuner

Hur ofta kommer 
sotaren till dig?

Skorstensfejarmästare Ulf Öberg AB 
Torggatan 49 • 74530 ENKÖPING. 
Tel: 0171 - 272 10.  
E-post: info@uffesotare.se 


