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Sotningstaxor i Stockholms län 
Svenska Kommunförbundets styrelse beslöt den 23 oktober 1998 att sotnings-
förhandlingarna i fortsättningen ska ske lokalt men att Kommunförbundets 
kansli även fortsättningsvis ska stödja kommunerna med rådgivning. 

Sotningstaxorna har av tradition varit detaljstyrda och svåröverskådliga utan 
att de därför alltid varit rättvisande. Kommunförbundet Stockholms län 
(KSL) har tagit ett initiativ till att förenkla taxekonstruktionen. Den nya taxe-
konstruktionen medför dock att det ekonomiska utfallet av taxeändringen 
varierar beroende på hur sotningsdistriktet ser ut. 

Vi har på försök beräknat det ekonomiska utfallet av den nya taxekonstruk-
tionen i en medelstor svensk kommun. Detta exempel visar att kostnaderna 
för småhus ökar med ca 55 % om protokollsavgift tas ut. Om protokollsavgift 
inte ingår i taxan ökar kostnaden med ca 40 %. Sotningsföretagens kostnads-
ökning kan med hänsyn till lönekostnadsökningar och inflation beräknas till 
ca 2,5 % per år. 

Vi är osäkra på om detta är representativt för landets kommuner. Men om så 
är fallet är det givetvis inte acceptabelt. 
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Mot denna bakgrund ber vi er att beräkna hur den nya taxan påverkar det 
ekonomiska utfallet i ert sotningsdistrikt. Vi befarar att stora taxeökningar i 
Stockholmsområdet på sikt kommer att påverka prisnivån i hela landet.  

Vi står naturligtvis till tjänst med ytterligare information och beräkningar. 
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