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§ 149 Dnr 2021-00465  
 
Ändring av datum för årlig justering av 
sotningsindex 
 

Sammanfattning av ärendet 
För kommuner som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om 
tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets 
cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12, används från SKR årligt utgiven 
tabell med procentsatser som anger hur de årliga avgifterna justeras. 
Procentsatsen, och därmed avgiften, varierar beroende på vilken månad i 
tabellen som väljs för justering av årets avgifter.  
 
Den totala avgiften för sotning respektive brandskyddskontroll består av 
två delar, en grundavgift och en kontrollavgift. Grundavgiften för både 
sotning och brandskyddskontroll är kopplad till sotningsavgiften vilket 
innebär att avgiften för brandskyddskontroll måste justeras två gånger per 
år om olika datum för index används.  
 
BRT:s medlemskommuner har tidigare beslutat att använda första april 
som datum att justera avgifterna för brandskyddskontroll och första juni 
för sotning. Att ha två olika datum för justering av årets avgifter innebär 
viss otydlighet för BRT, men framförallt för sotningsentreprenörer och 
kunder. Det skulle således underlätta och ge ökad tydlighet kring sotarnas 
avgifter mot kunderna om dessa avgifter årligen justeras vid samma 
tidpunkt. Förslaget från BRT och dess Direktion är att första april väljs 
som detta datum.  
 

Beslutsunderlag 
Bergslagens räddningstjänsts tjänsteskrivelse den 15 juni 2021  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
datum för årlig justering av sotningsavgift, enligt SKR sotningsindex, 
ändras från första juni till första april.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
 

1 (1) 

 Datum: 2021-06-15 
Diarienummer: 2021-0433-702 

Handläggare: Henrik Winkler 

 
 

Till Kommunfullmäktige i Bergslagens  
Räddningstjänst medlemskommuner 

 

Ändring av datum för årlig justering av 
sotningsindex 

Förslag till beslut 
Bergslagens Räddningstjänst (BRT) och dess Direktion föreslår att Kommunfullmäktige i 
BRT:s medlemskommuner beslutar att datum för årlig justering av sotningsavgift, enligt 
SKR sotningsindex, ändras från första juni till första april. 

Ärendebeskrivning 
För kommuner som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av 
Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12, 
används från SKR årligt utgiven tabell med procentsatser som anger hur de årliga 
avgifterna justeras. Procentsatsen, och därmed avgiften, varierar beroende på vilken 
månad i tabellen som väljs för justering av årets avgifter.  
 
Den totala avgiften för sotning respektive brandskyddskontroll består av två delar, en 
grundavgift och en kontrollavgift. Grundavgiften för både sotning och 
brandskyddskontroll är kopplad till sotningsavgiften vilket innebär att avgiften för 
brandskyddskontroll måste justeras två gånger per år om olika datum för index används.  
 
BRT:s medlemskommuner har tidigare beslutat att använda första april som datum att 
justera avgifterna för brandskyddskontroll och första juni för sotning. Att ha två olika 
datum för justering av årets avgifter innebär viss otydlighet för BRT, men framförallt för 
sotningsentreprenörer och kunder. Det skulle således underlätta och ge ökad tydlighet 
kring sotarnas avgifter mot kunderna om dessa avgifter årligen justeras vid samma 
tidpunkt. Förslaget från BRT och dess Direktion är att första april väljs som detta datum. 
 

Henrik Winkler 
Chef Skyddsavdelningen   
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