Rengöring och brandskyddskontroll, Åtvidaberg kommun
Enteprenör:

Skorstensfejarmästarna Syd AB
Taxa för rengöring (fr.o.m 2019-04-01)
Timtaxa i kronor

Exkl moms

425 kr
Tid min

Exkl moms

Inkl moms

531 kr
Inkl moms

1. Objekt i småhus
1.1 Inställelseavgift arbete enligt 1.2 under ordinarie tur per fastighet
30
20

212 kr
142 kr

266 kr
177 kr

10

71 kr

89 kr

30
25
20

212 kr
177 kr
142 kr

266 kr
221 kr
177 kr

20

142 kr

177 kr

30
60
45
15

212 kr
425 kr
319 kr
106 kr

266 kr
531 kr
398 kr
133 kr

2.2.2 Rengöring av imkanal i storkök och motsvarande

2.1 + timtaxa

2.1 + timtaxa

2.2.3 Rengöring av annat än 1.2 och 2.2.1 och 2.2.2 angivet objekt
Parterna kan träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång

2.1 + timtaxa

2.1 + timtaxa

Mertid timtaxa

Mertid timtaxa

2.1 + timtaxa

2.1 + timtaxa

Timtaxa

Timtaxa

enligt 1.1.1

enligt 1.1.1

425 kr

531 kr

1.1.1 Helårsbebott hus, fritidshus
1.1.2 För den som tar emot på aviserad tid, eller ändrar tid då sotaren finns i området,
kortas inställelsetiden med 10 minuter
1.1.3 För avbokad tid senare än 1 arbetsdag före aviserad förrättning tas avgift ut för extra
administrativt arbete med 10 minuter

1.2 Objektsavgift (kr/enhet)
Rengöring/rensning jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal.
1.2.1 Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kW)
1.2.2 Kakelugnar, täljstensugnar, tyngre eldstäder
1.2.3 Lokaleldstäder, köksspisar

2 Övriga objekt samt imkanaler i storkök
2.1 Inställelseavgift per man
2.2 Rengöring övriga objekt
2.2.1 Värmepanna med tillhörande rökkanal och förbindelsekanal (-300 Mcal/h)
För den till rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttas ersättning enligt 2.2.1.1 eller
2.2.1.2 och för var och en av de övriga sotade värmepannorna enligt 2.2.1.3 eller 2.2.1.4.
2.2.1.1 Ersättning för den största värmepannan (-50 Mcal/h)
2.2.1.2 Ersättning för den största värmepannan (51-300 Mcal/h)
2.2.1.3 Ersättning sidopanna anslutna till samma rökkanal (51-300 Mcal/h)
2.2.1.4 Ersättning sidopanna ansluten till samma rökkanal (högst 50 Mcal/h)

2.3 Tilläggsavgift
Vid stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt 2.2.1 debiteras mertid
enligt timtaxa. (Parterna kan träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång).

3 Undersökningsarbeten mm
För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning

4 Särskilda bestämmelser
4.1 Tillägg för undantagsförhållanden
Om vid utförande av arbete enligt 1.2, och 2.2 undantagsförhållande föreligger genom avvikelser
av nedan nämnt slag.
- 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.

4.2 Inställelseavgift utanför ordinarie tur
Inställelse utanför ordinarie tur, schemalagt förättning kvällstid eller återbesök

4.3 Arbete utanför ordinarie tid
För arbete på kunds uppdrag utom ordinarie arbetstid, 07.00-16.00, får parterna träffa
överenskommelse om pris. Detta gäller inte eventuell erbjuden förättning kvällstid.

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

Taxa för brandskyddskontroll
Timtaxa i kronor

Exkl moms

637 kr
Tid min

1. Objekt i småhus

Exkl moms

Inkl moms

797 kr
Inkl moms

1.1 Inställelseavgift arbete enligt 1.2 under ordinarie tur per fastighet
35
25

372 kr
266 kr

465 kr
332 kr

10

106 kr

133 kr

1.2 Kontroll objekt/eldstad med tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal.
1.2.1 Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kW)
1.2.2 Lokaleldstäder, köksspis

40
30

425 kr
319 kr

531 kr
398 kr

1.3 Kontroll av tillkommande objekt med samma skorsten som ovan
1.3.1 Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kW)
1.3.2 Lokaleldstäder, köksspis

20
15

212 kr
159 kr

266 kr
199 kr

1.4 Kontroll av tillkommande objekt med egen skorsten inom samma fastighet
1.4.1 Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kW)
1.4.2 Lokaleldstäder, köksspis

30
20

319 kr
212 kr

398 kr
266 kr

Mertid Timtaxa

Mertid Timtaxa

1.1.1 + timtaxa

1.1.1 + timtaxa

1.1.1 Helårsbebott hus, fritidshus
1.1.2 För den som tar emot på aviserad tid, eller ändrar tid då sotaren finns i området,
kortas inställelsetiden med 10 minuter
1.1.3 För avbokad tid senare än 1 arbetsdag före aviserad förrättning tas avgift ut för extra
administrativt arbete med 10 minuter

1.2 -1.4 Objektsavgift (kr/enhet)

2. Utökad kontroll
För utökad kontroll i småhus genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller
läckagemätning (utöver för 1.2)

3. Övriga objekt samt imkanaler i storkök
Här utgår ersättning enligt inställelseavgift och timtaxa

4. Avgift för efterkontroll
Ersättning för separat kontroll utgår endast för åtgärd som annars kan leda till beslut om
eldningsförbud.
Inställelseavgift

enligt 1.3.1 - 1.3.2 enligt 1.3.1 - 1.3.2
enligt 1.1.1
enligt 1.1.1

5. Särskilda bestämmelser
5.1 Arbete utanför ordinarie tid
För arbete på kunds uppdrag utom ordinarie arbetstid, 07.00-16.00, får parterna träffa
överenskommelse om pris. Detta gäller inte eventuell erbjuden förättning kvällstid

5.2 Inställelseavgift utanför ordinarie tur
Inställelse utanför ordinarie tur, schemalagt förättning kvällstid eller återbesök
enligt 1.1.1

enligt 1.1.1

637 kr

797 kr

6. Timtaxa
Timtaxa innefattande samtliga med uppdraget förenade kostnader utom transportersättning och
förbrukningsmaterial.

