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Taxa för rengöring/sotning  
(gäller från 1 februari 2023) 
 
För utförande av rengöring enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), 3 kap. 4 § 
samt tillhörande föreskrifter uttas ersättning enligt denna taxa. 
Tillämpningsområde: Medlemskommunerna i Höglandets räddningstjänstförbund, 
Nässjö kommun och Vetlanda kommun 
 
 
Regelbunden rengöring av objekt småhus 
 

 Objektstid 
(% av småhustaxa) 

Objektspris 
(exkl. moms) 

Grundavgift 
Om det inom fastigheten finns komplementbyggnader, som inte 
ligger längre bort än 200 meter, anses rengöringsobjekt i dessa 
tillhöra småhuset.  
 

• För inställelse för rengöring 

 
 
 
 
 

40 % 

 
 
 
 
 

234 kr 

Rengöringsavgift 
För rengöring av objekt med tillhörande rökkanaler i 
småhus  

• Första objektet i varje byggnad 
• Varje tillkommande objekt utöver första 

objektet 

I avgiften ingår omhändertagande av sot från konvektionsdelar 
och rökkanaler som orsakats vid rengöringen. Gäller inte för 
restprodukter (aska), som uppstår vid förbränning av bränslet i 
eldstaden. 

 
 
 

40 % 
20 % 

 
 
 

234 kr 
117 kr 



Rengöring av objekt i lägenheter i flerbostadshus 
Bostadslägenhet, budats och debiteras enskilt 

• Grundavgift 
• Rengöringsavgift, första objektet 
• Rengöringsavgift, objekt utöver första objektet 

Bostadslägenheter, rengöring i flera, samordnat av en 
beställare,  

• Grundavgift 
• Timersättning 

 
 

40 % 
40 % 
20 % 

 
 
 
 

40 % 

 
 

234 kr 
234 kr 

 117 kr 
 
 
 
 

234 kr 
584 kr 

Avvikelser 
Rengöring, som på grund av avvikelser, kräver avsevärt 
längre tidsåtgång. 

• Grundavgift 
• Timersättning 

Om sådana avvikelser uppstår ska ägaren till rengöringsobjektet 
informeras skriftligt om detta, samt vilka åtgärder som kan/bör 
vidtas för att underlätta arbetet. 
 

 
 
 

40 % 

 
 
 

234 kr 
584 kr 

 

Rengöring av övriga objekt 
Övriga objekt = byggnader som inte är småhus och/eller där värmepannans effekt övergår 60 
KW samt för rengöring av imkanaler i storkök. 
 

 Objektstid 
(% av timtaxa) 

Objektspris 
(exkl. moms) 

Timersättning  
Förinställelse för rengöring av övriga objekt 
Avgift för flera utförare får tas ut om rengöringsobjektets 
förutsättningar kräver flera man. 
 

 
40 %/man 

584 kr 
234 kr/man 

 

Timersättning 
  Objektspris 

(exkl. moms) 
Timersättning 

• Ordinarie arbetstid, påbörjad kvart = hel kvart 
• Ej ordinarie arbetstid, påbörjad halvtimme = 

hel halvtimme 

 584 kr/tim 
 

Taxa för rengöring av objekt i småhus  584 kr/tim 
 
  



Övriga bestämmelser 
Extra inställelse 

 Objektstid 
(% av småhustaxa) 

Objektspris 
(exkl. moms) 

I de fall aviserad rengöring inte kan utföras på grund 
av att avbokning inte skett och tillträde till fastigheten 
inte är möjligt 

 
 

40 % 

 
 

234 kr 
Ombokning till tid då rengöringsarbete pågår i 
området 

40 % 234 kr 

Ombokning till tid då rengöringsarbete inte pågår i 
området 

  
584 kr/tim 

 
Arbete utanför ordinarie arbetstid 
För rengöring utanför ordinarie arbetstid, orsakat av 
att objektet inte varit tillgängligt under ordinarie 
arbetstid. Pris per man.  
Utöver timkostnad debiteras tillägg för ökad lönekostnad 
motsvarande högst centralt kollektivavtal. 
 

  
 

584 kr/tim 

 
Speciell teknisk utrustning och förbrukningsmateriel 
Konventionell teknisk utrustning (t ex stoftsug) 
 
 
Speciell teknisk utrustning t ex tvättaggregat, 
kemikalier eller annat förbrukningsmaterial 
 

 Ingår i 
avgifterna 

 
Pris enligt 

överenskom. 

  
Beställt arbete 
Av kund beställt arbete inom ramen  för den 
föreskrivna rengöringen enligt Lag om skydd mot 
olyckor.  
Pris per man. 
 

  
 

584 kr/tim 

 
Indexreglering av taxan 
Ersättning för rengöring enligt denna taxa revideras 
årligen med de av centrala parterna Sveriges 
kommuner och landsting och Skorstensfejarmästarnas 
riksförbund publicerat index. Justering genomförs per 
den 1 januari respektive år enligt föregående års 
indextal. 
 

  

 


