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Tid min

Taxa

Taxa för rengöring (sotning)
1. Objekt i småhus
1.1 Inställelseavgift arbete enligt 1.2 under ordinarie tur per fastighet
1.1.1 Helårsbebott hus
1.1.2 Fritidshus

8,96
18,94

53 kr
112 kr

25,32
30,32
30,32
32,5
22,5
20

150 kr
180 kr
180 kr
193 kr
133 kr
119 kr

1.2 Objektsavgift (kr/enhet)
Rengöring/rensning jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal.
1.2.1 Värmepanna olja upp till 60 kW
1.2.2 Värmepanna olja upp till 60 kW - Miljögodkänd
1.2.3 Värmepanna fastbränsle upp till 60 kW
1.2.4 Värmepanna fastbränsle upp till 60 kW - Miljögodkänd
1.2.5 Braskaminer
1.2.3 Övriga lokaleldstäder

2 Övriga objekt samt imkanaler i storkök
2.1 Rengöring övriga objekt
För sotning eller rensning av annat än under 1.2 angivet objekt uttas ersättning per man och
timme med pris, som anges i 5.1 Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat
efter tidsåtgång.

2.2 Tilläggsavgift
Vid stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt 1.2 debiteras mertid enligt
timtaxa 5.1. (Parterna kan träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång).

3 Undersökningsarbeten mm
För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttas ersättning per man och
timme med pris, som anges i 5.1 samt transportersättning enligt 4.3.

4 Särskilda bestämmelser
4.1 Tillägg för undantagsförhållanden
Om vid utförande av arbete enligt 1.2, och 2.1 undantagsförhållande föreligger genom avvikelser
av nedan nämnt slag, uttas ersättning per man och timme med pris som anges i 5.
- sådan placering av objekt att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i SBN).
- anordning och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning av
standardverktyg.
- för rengöringens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor och andra
detaljer som orsakar merarbete.
- blockering av rensluckor eller av utrymmer med renslucka.
- användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomst av svårborttagbara
blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av anläggningsfel.
- fastsättning av arbetsredskap i kanal e.d.
- hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill uppstigningsställe.

4.2 Extra inställelseavgift utanför ordinarie tur
För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl
hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök ersättning per
man och timme med pris som anges i 5.1 samt transportersättning. Härjämte uttas ersättning för
den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2 samt en administrationsavgift av

61 kr

4.3 Transportersättning
Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram
och åter till förrättningsplatsen. Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga
körlängd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkiga kostnaden.

4.4 Arbete utanför ordinarie tid
För arbete på kunds uppdrag utom ordinarie arbetstid, 07.00-16.00, orsakat av att objektet inte är
tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris som anges i
5.0 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.
I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad och omklädsel, därest denna
utgår särskilt för övertidsarbetet.

5. Timtaxa
5.1 Timtaxa per man innefattande samtliga med uppdraget förenade kostnader utom
transportersättning och förbrukningsmaterial.

356 kr

Taxa för brandskyddskontroll
Tid min

Taxa

1. Objekt i småhus
1.1 Grundavgift arbete enligt 1.2 under ordinarie tur per fastighet
1.1.1 Helårsbebott hus
1.1.2 Fritidshus

15,7
29,7

146 kr
277 kr

45
20

419 kr
186 kr

1.2Objektsavgift (kr/enhet)
1.2 Kontroll objekt/eldstad med tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal.
1.2.1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal
1.2.2 Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten som i 1.2.1.
1.3 Tilläggsavgift - För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller
läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris som anges i 4.1

2. Övriga objekt
2.1 Kontrollavgift
Kontrollavgift uttas med pris som anges i 4.1.

3. Efterkontroll
3.1 Orsak till efterkontroll
Om brandskyddskontrollen visar sådana allvarliga brister att det utmynnar i ett föreläggande eller
förbud skall detta generera en efterkontroll.
3.2 Avgifter för efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd uttas ersättning med pris som
anges i 4.1 samt transportersättning enligt 4.3.

4. Särskilda bestämmelser
4.1 Timersättning utgår per man med
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme.
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. Vid
beräkning av arbetstidens längd enligt taxeavsnitten 2, 3 och 4 inräknas förflyttningstiden till och
från arbetsplatsen.
4.2 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda
skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 4.1. samt
transportersättning enligt 4.3. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller
2.1 samt en administrationsavgift av
4.3 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet
fram och åter till förrättningsplatsen. Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta
årliga körlängd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkiga kostnaden.
4.4 För kontroll utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under
ordinarie arbetstid, uttas en ersättning med pris som anges i 4.1 samt tillägg motsvarande de
merkostnader som arbetet föranleder.
4.5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmaterial samt
för protokollering av brandskyddskontrollen.
4.6 Då brandskyddskontroll utförs samtidigt som rengöring (sotning) uttas avgift för
arbetsmomenten var för sig enligt respektive taxa men med det undantaget att grundavgift endast
uttas för brandskyddskontrollen.

Indexreglering av taxorna
Ersättning för rengöring och brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska
Kommuner & Landsting och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat Sotningsindex.

559 kr

61 kr

