
Sotning, kostnader och intervaller (sotningsfrister) 

Kostnad för sotning (gäller )

A Grundavgift 
Helårsbostad   1  kr (  kr exkl moms)
Fritidsbostad   2 kr (  kr exl moms)

B Avgift per objekt  
Värmepanna olja……………………….....  kr (  kr exkl moms)
Värmepanna olja miljögodkänd…………...  kr (  kr exkl moms)
Värmepanna fast bränsle………………….2  kr (2  kr exkl moms)
Värmepanna fast bränsle miljögodkänd ….  kr (2  kr exkl moms)
Braskamin ………………………………..2  kr (1  kr exkl moms)
Lokaleldstad (öppen spis, kamin, köksspis).. 1  kr (1  kr exkl moms)

Sotningsfrister (intervallerna för sotning bestäms av kommunen) 

Värmepannor som eldas med fasta bränslen 
3 ggr per 
år 

Konventionella värmepannor. 

2 ggr per 
år 

Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren, eller motsvarande konstruktion 
för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller 
motsvarande anordning. 

1 
gång/år 

Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande 
bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av 
bränslet. 

Värmepannor som eldas med flytande bränslen 
1 
gång/år 

Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt 
motsvarande bränsle. 

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar 
6 
ggr/år 

Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från 
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle  

1 år Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, 
motsvarande bränsle 



Övrigt Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov skall sotningsfrister för lokaleldstäder 
tillämpas. 

 
Lokaleldstäder (öppna spisar, kaminer, köksspisar mm) 
1 
år  

Eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är 
uppställd eller för matlagning 

3 
år 

Eldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är 
uppställd eller för matlagning 

3 
år 

Eldstaden är belägen i en byggnad med fritidsboende 

 
Imkanaler i restauranger eller andra större kök 
3 ggr/år Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för  

enskilt hushålls behov. 

1 ggr/år Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller  
motsvarande verksamhet samt pizzaugnar och bakugnar.  

 
 
 
 


