
 

 

Tjänsteutlåtande 
 

Österåkers kommun  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 810 00  |  Fax 08-540 810 20  |  kommun@osteraker.se  |  www.osteraker.se 

 

Sida 1 av 2 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  Till kommunstyrelsen 

Datum  2021-05-07 

Dnr:  KS 2021/0153 

 

 

Justering av taxa för sotning och brandskyddskontroll för Österåkers 

kommun 

 

Sammanfattning 
Direktionen för Storstockholms brandförsvar (SSBF) föreslår att Österåkers kommun och Vaxholm 
stad fattar beslut om justering av punkten 5.7 - Särskilda bestämmelser avseende tilläggsavgift för fastighet 
utan fast landförbindelse med fastlandet i fastställd taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. 
 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
1. Justera punkt 5.7 i fastställd taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll med tillägget 
via bro eller färjeled. 
2. Justeringen enligt beslutspunkt 1 ska träda i kraft när beslutet har vunnit laga kraft. 
 

Bakgrund 
SSBF ansvarar för de skyldigheter i kommunerna som omfattas av Lag om Skydd mot Olyckor 
(LSO). Ett av ansvaren är att se till att eldstäder med tillhörande rökkanaler och imkanaler, rengörs 
(sotas) och kontrolleras ur brandsäkerhetssynpunkt. 
 
Utifrån inkomna frågor från kommuninvånare, har SSBF uppmärksammat att det finns anledning att 
förtydliga hur taxor och avgifter för sotning får tillämpas, på öar utan fast landförbindelse med 
fastlandet, då entreprenören själv måste stå för egen båttransport. Frågan handlar specifikt om när 
och hur entreprenören får tillämpa den tilläggsavgift som är fastställd för besök vid fastigheter på 
öar som har färjeförbindelse, men ingen fast bro. 
 
Tillämpningen av avtalet har varit sådan att vid resor till fastigheter på öar, där det inte finns någon 
bro men dock en vägfärja, har sotarentreprenören själv haft möjlighet att välja att resa med bil eller 
med egen båt för att genomföra den aktuella dagens arbetsbeting. 
 
Punkten 5.7 i taxan tolkas på olika sätt, varför ett förtydligande behövs. Det är rimligt att inte göra 
skillnad på om vägförbindelsen upprätthålls med en bro eller vägfärja. Färjelederna är en del av det 
allmänna vägnätet, och det är avgiftsfritt att resa med dem. 
 
 

Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra mot förslaget. 
För Österåkers kommun innebär detta att tilläggsavgiften inte ska kunna tas ut för 
sotarentreprenörens resor till Ljusterö. SSBF föreslår ingen förändring av nivån på själva taxan. 



 

 

Tjänsteutlåtande 
 

Österåkers kommun  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 810 00  |  Fax 08-540 810 20  |  kommun@osteraker.se  |  www.osteraker.se 

 

Sida 2 av 2 

Punkt 5.7 i taxor och avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll inom Österåkers 
kommun kommer att få följande lydelse i sin helhet. Där tillägget framgår av fetmarkerad text. 
För fastighet utan fast landförbindelse med fastlandet via bro eller färjeled debiteras en tilläggsavgift (per person 
och tillfälle) på 124 kr exkl. moms för rengöring (sotning) och 190 kr exkl. moms för brandskyddskontroll. 

Bilagor 
1. Skrivelse ”Till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Vaxholms stad respektive Österåkers 
kommun”, 2021-05-03. 

2. Sammanträdesprotokoll, protokollsutdrag, från direktionen för Storstockholms brandförsvar, Dnr 
309-308/2021, 2021-04-13. 

3. Storstockholms brandförsvars Tjänsteutlåtande, Justering av taxa för sotning och 
brandskyddskontroll inom Vaxholms stad och Österåkers kommun 2021-03-29. 

 

 

 

Kent Gullberg  Per-Olof Kroon 

Samhällsbyggnadschef  Bitr. samhällsbyggnadschef 
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