
Av kommunen utsedd sotare i 
Knivsta, Uppsala och Tierp

Enfamiljshus. Sotning/rengöring och brandskyddskontroll.  
Pris i kronor inkl. moms 
 
Sotningsavgift per eldstad.........................................................628  
Per tillkommande eldstad i samma byggnad.............................204  
Brandskyddskontroll per eldstad...............................................863  
Per tillkommande eldstad i samma byggnad.............................280   
Samtidig sotning och brandskyddskontroll per eldstad..........1 298   
Tillkommande eldstad i samma byggnad..................................555  
Ej i tid avbokad/ombokad sotning............................................628  
Ej i tid avbokad/ombokad brandskyddskontroll.......................863 

Enfamiljshus. Sotning/rengöring och brandskyddskontroll.  
Pris i kronor inkl. moms 
 
Sotningsavgift per eldstad.........................................................584  
Per tillkommande eldstad i samma byggnad.............................224  
Brandskyddskontroll per eldstad............................................1 059  
Per tillkommande eldstad i samma byggnad.............................325   
Samtidig sotning och brandskyddskontroll per eldstad..........1 398   
Tillkommande eldstad i samma byggnad..................................543  
Ej i tid avbokad/ombokad sotning/brandskyddskontroll..........272 
 

KNIVSTA/UPPSALA: 018-65 34 34, info@akehuss.se • TIERP: 0293-504 37, tierp@akehuss.se • www.akehuss.se

Sotning & Brandskyddskontroll sker på 
uppdrag av kommunens brandförsvar.

TAXA FÖR KNIVSTA TAXA FÖR UPPSALA-TIERP

Sotning och brandskyddskontroll – ett lagkrav   
Du som har eldstad, värmepanna eller rökkanal i din fastighet 
behöver regelbundet sota/rengöra och kontrollera den.  
n Du behöver sota (rengöra) skorsten och eldstad för att minska 
risken för brand. 
n Därtill måste du få skorstenen och värmepannan kontrollerad 
regelbundet, genom så kallad brandskyddskontroll. 
 
Du är enligt lag skyldig att se till att arbetet blir utfört, enligt de 
intervaller som fastställts av din kommuns räddningsnämnd.  
Åke Huss AB 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. 
 
För dig som vill sota själv   
Om du är lagfaren ägare till fastigheten och har tillräcklig kunskap 
i rengöring (sotning) kan du själv få rengöra anläggningen. Innan 
du börjar måste du dock ansöka om detta. För mer information, 
sök efter “sotning” på din kommuns hemsida. Protokoll från 
senast utförda brandskyddskontroll ska bifogas din ansökan. 

Mer om sotning och brandskyddskontroll    
På din kommuns hemsida( www.uppsala.se) kan du läsa mer om 
brandförebyggande arbete, om regelverk och tidsfrister. Skriv in 
“sotning” eller “brandskyddskontroll” i sökfältet. 
Även på vår hemsida www.akehuss.se finns värdefull information 
– liksom tips och råd om säker eldning. 
 

Kommunens entreprenör avseende  
sotning och brandskyddskontroll    
Kommunen har avtal med Ventilation & Sotningstjänst Åke Huss 
AB att utföra sotning och brandskyddskontroll inom Uppsala, 
Tierp och Knivsta kommuner. Avtalet är skrivet efter genomgången 
upphandling.  
 
Har du frågor, tveka inte att ta kontakt med vårt team! 

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. 


