
  
 

  
 

   
   
 

 
Taxa för regelbunden rengöring (sotning) inom Nässjö och Vetlanda kommuner 
 
 Småhus Lägenhet Övriga 
Grundavgift1 
 

20 min 20 min - 

Inställelseavgift - - 30 min 
 

1:a objektet2  
 

28 min 28 min Timersättning3 

2:a objektet vid samma besök 
 

15 min 15 min Timersättning 

Ombokning (till tid då sotaren ändå arbetar i 
kundens bostadsområde) 

20+28 min  
(+ ev. 15 min) 

20+28 min  
(+ ev. 15 min) 

 

Ombokning (till tid då sotaren inte arbetar i 
kundens bostadsområde) 

30 min +  
timersättning 

30 min +  
timersättning 

 

Missat besök 
 

20 min 20 min  

Samordnad sotning i flera lägenheter 
(kunden samordnar) 

- 30 min +  
timersättning 

30 min +  
timersättning 

Komplicerad rengöring 20 min +  
timersättning 

20 min +  
timersättning 

30 min +  
timersättning 

Beställt arbete 30 min +  
timersättning 

30 min +  
timersättning 

30 min +  
timersättning 

Särskild teknisk utrustning4 Enligt överenskommelse Enligt överenskommelse Enligt överenskommelse 
    
 

                                                           
 

1 Vid varje besök för rengöring (sotning) debiteras kunden en grundavgift. Om fastigheten består av flera byggnader, och 
dessa inte ligger längre bort än 200 m från småhuset, så debiteras kunden endast en grundavgift. 

 
2  Objektsavgift debiteras för rengöring (sotning) av objekt i småhus som har rök- och förbindelsekanal eller bikanal. I 
avgiften ingår att sotaren tar hand om det sot som uppstår vid rengöringen av konvektionsdelar och rökkanaler. I 
avgiften ingår inte att sotaren tar hand om aska som uppstått vid förbränning i eldstaden. 

 
3 Parterna kan komma överens om ett fast pris istället för timersättning. 

 
4 Till exempel tvättaggregat med kemikalier eller annat förbrukningsmateriel. Stoftsug ingår. 

 
 
 

Övrigt 
Ersättning 
För varje timme debiterar entreprenören, Skorstensfejarmästarna Syd AB, 349 kronor per timme och man. 
För arbete som utförs kl. 06.00-17.00 debiteras varje påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För arbete 
före kl. 06.00 och efter kl. 17.00 debiteras varje påbörjad halvtimme som hel halvtimme. 
För arbete som utförs utanför ordinarie arbetstid (kl. 06.00-17.00) debiteras kunden timersättning/man. Även 
kostnader på grund av övertidsarbetet debiteras kunden. 

 
Uppräkning av taxan 

Timtaxan revideras varje år efter sotningsindex. Justeringen träder ikraft den 1 januari varje år enligt 
föregående års indextal.  
 


