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Taxa för sotning och rengöring
Tillämpningsområde

Storstockholms brandförsvar
För utförande av föreskriven sotning (rengöring) enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot
olyckor (2003:778) utgår ersättning enligt denna taxa. Priserna är angivna med och utan
mervärdeskatt, moms 25 %.

Kronor
exklusive
moms

1.

Kronor
inklusive
moms

Grundavgift för inställelse
För inställelse inom fastighet för sotning utgår avgift per man och
tillfälle enligt nedan. Inrymmer fastigheten flera byggnader vilkas
avstånd överstiger 200 meter från huvudbyggnaden debiteras
grundavgift enligt 1 och objektavgift enligt 2 för var och en av dessa
byggnader.

1.1

Fast avgift (per man och tillfälle)

1.2 Tilläggsavgift för fastighet utan fast landförbindelse med fastlandet
(per man och tillfälle)

73,40

91,75

102,35

127,94

202,50

253,13

2. Objektsavgift
2.1 För sotning av objekt i småhus.
Överstiger tidsåtgången vid sotningen 30 minuter uttas ersättning,
för överskjutande faktisk tidsåtgång, per man och timme med pris
som anges i 3.3. Tidrapport lämnas.
2.2 För sotning av objekt i byggnader som ej är småhus uttas ersättning
per man och timme, med pris som anges i 3.3. Parterna kan träffa
skriftlig överenskommelse om fast pris.

3. Särskilda bestämmelser
3.1 I det fall aviserad sotningsförrättning inte kan utföras, och
avbokning inte gjorts innan inställelse skett, utgår avgift som om
sotning utförts. För objekt enligt 2.2 ovan utgår avgift för nedlagd tid
(inkl. tid för för- och efterarbete) med pris enligt 3.3.
3.2 För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att
objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas dubbel
ersättning enligt 1 respektive 2.
3.3 Timersättning utgår med
Timersättning debiteras i timmar och minuter utan avrundning.

405,10

506,38

3.4 I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk
utrustning, t.ex. stoftsugare, tvättaggregat etc. För användande av
speciell teknisk utrustning, exempelvis skylift etc. utgår
tilläggsersättning enligt skriftlig överenskommelse med den
betalande. Förbrukningsmaterial såsom t.ex. rengöringsmedel etc.
debiteras separat enligt redovisad förbrukning.
3.5 Taxan revideras årligen med Sotningsindex, som överenskommits
mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Sveriges
Kommuner och Landsting.
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