Taxa för sotning 2018-07-01
Tillämpningsområde: Nynäshamns kommun

För utförande av föreskriven rensning utgår ersättning enligt denna taxa.
Exkl moms
1.
1.1

Objekt i småhus
För sotning i småhus utgår avgift enligt 1.1 samt 1.2
Grundavgift fastighet*

Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2 under ordinarie
sotningstur per gång
1.1.1
1.1.2

Hus
Hus utan landförbindelse

1.2

Objektsavgift

126 kr
184 kr

Sotning av objekt jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal i småhus
1.2.1.

För första objektet

1.2.2.

För varje tillkommande objekt

2.

Övriga objekt
För sotning i byggnader som ej är småhus utgår avgift enligt 2.1 samt 2.2

2.1

Grundavgift
Avgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid
objekt belägna inom en radie av 20 km från arbetslokalerna.
För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggsersättning för den proportionella
delen av den tillkommande transporttiden per man och timme med pris

248 kr
94 kr

som anges i 3.5
2.2

Objektsavgift

2.2.1

För sotning av värmepanna om högst 300Mcal/h (360 kW) jämte tillhörande
rökkanal och förbindelsekanal.

2.2.2

För sotning eller rensning av annat än under 2.2.1 angivet objekt uttas
ersättning per man och timme med pris som anges i 3.5. Parterna må träffa
överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.

3.
3.1

Särskilda bestämmelser

3.1.1

sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga
(jfr åtkomlighetsregler i SBN).

3.1.2

anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar

Om det vid utförande av arbete enligt 1.2 eller 2.2.1 föreligger nedan nämnda
avvikelser, uttas ersättning per man och timme med pris som anges i 3.5

500 kr

användning av standardverktyg.
3.1.3

för sotningens genomförande erfoderlig demontering och montering av luckor
och andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången
härför uppgår till eller överstiger i 3.5 angiven debiteringsperiod.

3.1.4

blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka.

3.1.5

användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svåra
blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt.

3.1.6

fastsättning av arbetsredskap i kanal, förtäppning eller liknande.

3.2

För undersökningsarbete, urbränning eller annat beställt arbete inom ramen
för den föreskrivna sotningen uttas ersättning per man och timme med
pris enligt 3.5 samt transportersättning enligt 3.3.

3.3

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 3.5 samt transportersättning. Härjämte uttas ersättning för den
ordinarie inställelsen 1.1 eller 2 samt en administrationsavgift av kronor
Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det
belopp per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen
som vid tillfället gäller för befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför
centralt utfärdad anvisning. För annat transportmedel uttas ersättning med
den verkliga kostnaden.

3.4

För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är
tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme
med pris som anges i 3.5 samt tillägg motsvarande de merkostnader
som arbetet föranleder.

3.5

Timersättning utgår med kronor
innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. I övertid
inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad och omklädsel, därest
denna utgår särskilt för övertidsarbetet. Vid beräkning av arbetstidens längd
inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.

3.6

I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning.
För användande av speciell teknisk utrustning, exempelvis sotsugare och
tvättaggregat, utgår tilläggsersättning enligt överenskommelse med den
betalande.

3.7

Miljöavgift för sotsugning och destruktion av sot

4.

Indexreglering av taxan

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med
av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges
Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat sotningsindex.
Första revideringen 2010-04-01.
Brandchefen beslutar om fler grundavgifter kan tas ut när fastigheten

80 kr

466 kr

54 kr

har fler hus med förbränningsanordning.

