Taxa rengöring (sotning)

Fr.o.m. 2015-01-01

För utförande av rengöring (sotning) enligt Lagen om skydd mot olyckor,
SFS 2003:778 samt tillhörande föreskrifter gäller nedan angivna priser.

1.1
1.1.1

Objekt i villor/fritidshus
Grundavgift

Pris
exklusive
moms
235,00

Inställelse för utförande av arbete
1.1.2

Objektsavgift

105,00

Villapannor och lokaleldstäder
1.1.3

Övriga objekt
För sotning och rengöring i byggnader som
inte är villor/fritidshus utgår avgift enligt:

Exempel
Värmepanna
Grundavgift
Summa exkl. moms
Moms

Summa inkl. moms

458,00

Värmepanna
Lokal eldstad
Grundavgift
Summa exkl. moms
Moms

131,00
131,00
235,00
497,00
124,00

Summa inkl. moms

Värmepannor om högst 233kW jämte
tillhörande rökkanal och förbindelsekanal

470,00

För värmepannor över 349kW jämte
tillhörande rökkanal och förbindelsekanal

530,00

131,00
235,00
366,00
92,00

621,00

1.1.4 Timersättning
Timersättning utgår per man med 455 kronor
Timersättning innefattar även ersättning för nödvändig arbetsledning. För arbete under ordinarie arbetstid kl. 7–16
räknas påbörjad kvart som en hel kvart. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. I övertid
inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad och omklädsel. Vid beräkning av arbetstidens längd
inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.
1.1.5 Särskilda bestämmelser vid sotning
Om arbetet enligt 1.1.2 eller 1.1.3 försvåras av någon av nedanstående avvikelser utgår ersättning enligt 1.1.4.
•

Eldstad och skorsten är placerade så att rensluckor är svåråtkomliga (jämför åtkomlighetsregler i SBN Svensk
byggnorm).

•

Det finns anordningar och konstruktionsdetaljer som hindrar eller avsevärt försvårar användning av
standardverktyg.

•

Det krävs nedmontering och montering av luckor och andra detaljer som orsakar merarbete.

•

Blockering av rensluckor eller annat utrymme med renslucka.

•

Användning av mer än vanligt sotbildande bränsle.

1.1.6 Undersökningsarbete
För undersökningsarbete, urbränning eller annat beställt arbete inom ramen för den föreskrivna sotningen uttas en
ersättning per man och timme enligt 1.1.4.
1.1.7 Hinder
Om fastighetsägaren eller den som bor i fastigheten, utan giltigt skäl hindrat att arbetet kan utföras eller på
bestämd tid mindre än ett dygn före aviserad tid avbokar eller önskar ändra tidpunkt för arbetet debiteras
grundavgift enligt 1.1.1.
För extra inställelse debiteras en avgift för återbesök/besök enligt följande:
• Om fastigheten ligger så att den nås med bil uttas ersättning som anges i 1.1.1 och 1.1.2, dessutom uttas en
extra grundavgift enligt punkt 1.1.1.
• Till övriga fastigheter uttas ersättning per man och timme enligt 1.1.4.
För arbete som inte kan utföras under ordinarie arbetstid kl. 7–16 orsakat av fastighetsägaren eller den som bor i
fastigheten inte kan ta emot på annan tid, uttas en ersättning per man och timme enligt 1.1.4.

