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Lokala förhandlingar om ny sotningstaxa 
Kommunförbundets styrelse har i sitt beslut att förorda lokala taxeförhand-
lingar framhållit att Kommunförbundets kansli bör bistå kommunerna i 
denna fråga. Kommunförbundet kommer därför fortlöpande att informera 
om aktuella frågeställningar som har samband med de lokala förhandling-
arna. 

Vi har i cirkulär 1998:170 pekat på att kommunerna inför taxebestämningen 
nu bör begära in kostnads- och intäktsredovisning rörande det föreskrivna 
sotningsarbetet enligt vad som framgår av § 7.3 i normalavtalet. För sot-
ningsdistrikt som drivs i aktiebolagsform finns underlag i bolagens årsbe-
rättelser. Kopior kan beställas hos Patent- och Registreringsverket, Bolagsav-
delningen, 85181 Sundsvall, tfx 060-61 56 29, tfn 060-18 40 40. För sotnings-
distrikt som bedrivs i handelbolagsform eller är enskild firma finns motsva-
rande uppgifter i skorstensfejarmästarens självdeklaration (rörelsebilagan). 
Bestyrkt kopia kan på begäran av skorstensfejarmästaren erhållas från lokala 
skattemyndigheten. 

I våra kontakter med kommunerna har det i några fall visat sig att de utdrag 
som skorstensfejarmästarna lämnar in inte innehåller en specificerad ekono-
misk redovisning. Det saknas särredovisning av väsentliga uppgifter som 
styrelsearvode, antal anställda, pensionsavsättningar etc. Det finns därför 
anledning att stämma av att de inlämnade redovisningarna är kompletta och 
ger en rättvisande bild av rörelsens ekonomi. 

Det ekonomiska underlaget för beräkning av sotningsersättningarna är i 
många fall otillräckligt. För att framdeles få ett bättre underlag bör man redan 
nu begära att skorstensfejarmästarna under nästa år skall presentera ett eko-
nomiskt redovisningssystem för den obligatoriska sotningsverksamheten 
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som kan godkännas av kommunen. Skorstensfejarmästarna kan sedan efter 
varje verksamhetsår överlämna den ekonomiska redovisningen för gransk-
ning av den kommunala revisionen. För viss kontroll förutsätts att revisionen 
får ta del av de verifikationer som ligger till grund för den överenskomna 
särredovisningen. Kommande års taxejusteringar kan därefter baseras på 
dessa ekonomiska redovisningar. 

Enligt normalavtalet § 7.6 skall skorstensfejarmästaren hålla en förteckning 
över befintliga sotningspliktiga objekt, ange tillämpliga sotningsfrister och de 
tider då sotning har verkställts. Ett exempel på en sådan redovisning framgår 
av bilaga 1. Det är lämpligt att använda detta underlag i förhandlingar om 
ersättning av sotningstjänster, bl a för att bedöma om samtliga objekts sotats 
och för att beräkna omfattningen av den obligatoriska sotningsverksamheten. 

Vi vill också peka på en problemställning som har dykt upp i några kommu-
ner. Skorstensfejarmästaren har i dessa fall fått ett förslag till ny sotningser-
sättning av kommunen. Härvid har skorstensfejarmästaren besvarat kommu-
nens förslag till ersättning med brev i vilket mästaren förbehåller sig rätten 
att fakturera kommunen eventuella underskott i de fall då den av kommunen 
föreslagna sotningstaxan inte ger full kostnadstäckning och ”rimlig vinst”. 

Kommunernas normalavtal för sotningsentreprenader innehåller inte något 
villkor som med automatik ger skorstensfejarmästaren rätt till ersättning en-
ligt yrkandet. Inte heller finns det någon annan sådan överenskommelse. I de 
fall som kommunen och skorstensfejarmästaren inte kommer överens om en 
ny taxenivå kan enligt normalavtalen ett skiljemannaförfarande bli aktuellt. I 
detta sammanhang kan t ex skorstensfejarmästaren yrka på ersättning från 
sotningskollektivet under kommande avtalsperiod. Det blir således skilje-
männens sak att komma fram till en rimlig ersättningsnivå. 

Trots detta bör kommunerna besvara skorstensfejarmästarnas yrkande t ex 
med följande text:  

Vi har tagit emot Ert brev av den …… rörade förslag till ny sot-
ningstaxa. Enligt överenskommelsen mellan Kommunförbundet 
och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund, (SSR) skall 
sotningstaxorna fortsättningsvis baseras på lokala ekonomiska 
förutsättningar. Vi emotser därför en fullständig ekonomisk 
särredovisning enligt § 7.3 i vårt avtal. I det fall en sådan 
särredovisning saknas måste ersättningarna inledningsvis ba-
seras på de senaste årens bokslut enligt redovisning till PRV 
eller skattemyndighet. 

I Ert brev brev berörs att kommunen kan komma att faktureras 
ersättning för en uppskattad mellanskillnad mellan kostnader 
och intäkter och utebliven skälig vinst. Vårt avtal om sotnings-
verksamheten daterat …… innehåller inte något villkor om så-
dan ersättning. 

För att beräkna de nya objektspriserna bifogas ett formulär, bilaga 2. Ob-
jektstiderna följer den praxis som tillämpats under senare års sotningsför-
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handlingar, då vi i våra kontakter med SSR inte har funnit belägg för de tidi-
gare tillämpade objektstiderna generellt sett är för låga. 
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