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Prislista för sotningstjänster. 
Visst ser du till att eldstaden kan sotas utan hinder och riskfritt. Till skorstenar på taket bör ordnas 
en trygg, ändamålsenlig och enhetlig tillträdesväg med hjälp av i byggnaden fast förankrade hela 
hus- och takstegar, glidskydd samt gångbryggor. I byggnaden eller dess omedelbara närhet bör 
på en brandsäker plats finnas ett lockförsett, brandsäkert kärl för brandavfall. Kontrollera 
samtidigt även brandvarnarens skick! 

Egnahemshus och sommarstugor i Tammerfors 
regionen 

• Sotning i egnahemshus från 58,30 €  
• Sotning i fritidsbostad från 84,20 € 

En förutsättning är att sotaren rör sig på samma område eller att beställningen har gjorts via 
nättjänsten. Priset omfattar sotning av en eldstad och rökkanal samt resekostnader inom en nio 
kilometers radie från vårt kontor i Tammerfors, Vuohenojankatu 38. Kilometerersättningen för ett 
avstånd på över nio kilometer från vårt kontor är 0,65 e/km. Om tillträde till objektet endast kan 
ske med båt, överenskoms resekostnaderna separat. 

SOTNINGSTJÄNST PRIS 

Första kanalen (skorsten/en tillträdesväg) 25,90 € 
Följande rökkanaler/st 6,40 € 
Kanaldel eller förbindelsekanal (yttre)/per meter                                                11,80 € 
Sotning av bakugn, spis eller öppen spis                                                              32,40 € 
Ackumulerande eldstad eller uppvärmningspanna                                               21,60 € 
Bastuugn eller kamin                                                                                            19,40 € 
Sotningstillägg för fritidsbostad                                                                            27 € 

I prisen ingår moms 24 %. Vi debiterar priset för sotningen i efterskott. Betalningstid 14 dagar 
netto.  
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Prisen i tabellen är exempel och kan förändras beroende på eldstad samt använd tid för 
eventuella tilläggsarbeten. Priset kan t.ex. påverkas av:  

• Tidpunkten för föregående sotning? Har den skett inom lagstadgad tid? 
• Eldstadens användningssätt eller struktur. En eldstadens exceptionella sotighet kan öka 

kostnaderna. 
• Stockade rökkanaler. 

För användning av rökkanalkamera debiteras 90,70 e/man/timme. 

För tilläggsarbeten debiteras 77,70 e/ timme. Tilläggsarbeten är t.ex.   

• Eldstäder, vilkas pris inte har preciserats, t.ex.  
o centraluppvärmningspannor 
o stora rökkanaler 

• Tömning av eldstadens askutrymme eller onormalt tidskrävande tömning av sotluckorna.  
• Extra arbete för avlägsnande av avborstat sot som beror på rökkanalens eller eldstadens 

uppbyggnad. 
• Urkoppling och fastsättning av sugnings- eller annan apparatur som kopplats till kanalen i 

samband med sotningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisen i prislistan gäller tillsvidare. Vi förbehåller oss rätten till förändringar. 
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