1 (6)

Taxa sotning och brandskyddskontroll Norrtälje kommun
För utförande av sotning och brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § Lagen om skydd mot olyckor. Gäller from
2018-06-01.

Sotning
1. Objekt i småhus
För sotning och rengöring i småhus utgår avgift enligt 1.1 samt 1.2.
1.1 Grundavgift
Inställelse m.m. för utförande av arbete enligt 1.2 under ordinarie sotningstur per gång. Grundavgift debiteras
för sotning och rengöring per byggnad enligt hus 1. Har fastigheten fler byggnader vilkas avstånd understiger
100 meter från huvudbyggnaden debiteras grundavgiften enligt hus 2 och 3. Om avståndet från
huvudbyggnaden överstiger 100 meter debiteras enligt hus 1. Vid fler än tre hus inom fastigheten debiteras hus
4, 7 osv som hus 1. Övriga som hus 2 och 3.
1.1.1 Helårsbebott hus
Objekt
Index (1.98)
Norra distriktet
Hus 1
335
Hus 2 och 3
168
Södra distriktet
Hus 1
308
Hus 2 och 3
154
1.1.2 Fritidshus (Norra och Södra)
Objekt
Index (1.98)
Hus 1
388
Hus 2 och 3
194

Moms (25 %)

Summa

84
42

419
210

77
38

384
192

Moms (25 %)
97
49

Summa
485
243

1.2 Objektsavgift
Sotning och rengöring av ett objekt jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal i småhus.
Finns slingor för uppvärmning av rum debiteras detta som ett separat objekt
1.2.1 Småhus
Objekt
För ett småhus
debiteras för ett objekt.

Index (1.98)
94

Moms (25 %)
23

Summa
117

2. Övriga objekt
För sotning och rengöring i byggnader som inte 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 mer avlägsna objekt uttas tilläggsersättning för den proportionella delen av den
tillkommande transporttiden per man och timme med pris som anges i 3.6.
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2.2 Objektsavgift
2.2.1
Objekt
För sotning av värmepanna om högst 360
kW tillhörande rökkanal och
förbindelsekanal.

Index (1.98)
497

Moms (25 %)
124

Summa
622

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 3.6. Parterna kan träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.

3. Särskilda bestämmelser vid sotning
3.1
Om arbetet enligt 1.2 eller 2.2.1 försvåras av någon av nedanstående avvikelser utgår en ersättning enligt 3.6.
- Eldstad och skorsten är placerade så att rensluckor är svåråtkomliga ( jfr åtkomlighetsregler i SBN )
- 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 i sådan
omfattning att tidsåtgången överstiger den i punkt 3.6 angiven debiteringsperiod.
- Blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka.
- Användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomster av svåra blanksotbeläggningar eller av större
sotmängd än normalt.
- Det krävs fastsättning av arbetsredskap i kanal, förtäppning eller liknande.
3.2
För undersökningsarbete, urbränning eller annat beställt arbete inom ramen för den förskrivna sotningen tas en
ersättning per man och timme med pris enligt punkt 3.6 samt transportersättning enligt punkt 3.4.
3.3
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 tas det ut en
grundavgift enligt1.1.
För extra inställelse utgår en avgift för återbesök/besök enligt följande:
Om fastigheten ligger så att den nås med bil uttas ersättning som anges i 1.1 och 1.2. Dessutom uttas en extra
grundavgift enligt 1.1.
Till övriga fastigheter tas ersättning per man och timme enligt punkt 3.6 samt ersättning för transportmedel med
den verkliga kostnaden.
3.4
Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per påbörjad km av avståndet
fram och åter till fastigheten/platsen där sotningen ska utföras som vid tillfället gäller för befattningshavare i
kommunens tjänst. Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat
transportmedel än bil uttas ersättning med den verkliga kostnaden.
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3.5
För arbete, som inte kan utföras på ordinarie arbetstid, orsakat av att husägaren eller den som bor i fastigheten
inte kan ta emot på annan tid, tas en ersättning ut per man och timme med pris som anges i punkt 3.6 samt ett
tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet ger.
3.6
Objekt
Timersättning innefattar även ersättning för nödvändig
arbetsledning. För arbete under ordinarie arbetstid
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. Timersättning utgår med:

Index (1.98)
466

Moms (25 %)
117

Summa
583

3.7
I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För användande av speciell teknisk
utrustning, exempelvis sotsug och tvättaggregat, utgår tilläggsersättning enligt överenskommelse med den
betalande.
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Brandskyddskontroll
4. Objekt i småhus
För brandskyddskontroll i småhus utgår avgift enligt 4.1 samt 4.2.
4.1 Grundavgift
Inställelse m.m. för utförande av arbete enligt 4.2 under ordinarie tur per gång. Grundavgift debiteras för
brandskyddskontroll per byggnad enligt hus 1. Inrymmer fastigheten fler byggnader vilkas avstånd understiger
100 meter från huvudbyggnaden debiteras grundavgiften enligt hus 2 och 3. Om avståndet från
huvudbyggnaden överstiger 100 meter debiteras enligt hus 1. Vid fler än tre hus inom fastigheten debiteras hus
4, 7 osv som hus 1. Övriga som hus 2 och 3.
4.1.1 Helårsbebott hus
Objekt
Norra distriktet
Hus 1
Hus 2 och 3
Södra distriktet
Hus 1
Hus 2 och 3

Index (1.98)

Moms (25 %)

Summa

768
384

192
96

960
480

683
341

171
85

853
427

Moms (25 %)
226
113

Summa
1128
564

Index (1.98)
256

Moms (25 %)
64

Summa
320

Index (1.98)
65

Moms (25 %)
16

Summa
81

4.1.2 Fritidshus (Norra och Södra)
Objekt
Index (1.98)
Hus 1
902
Hus 2 och 3
451
4.2 Objektsavgift
4.2.1 Småhus
Objekt
För ett småhus
debiteras för ett objekt
4.2.2
Objekt
Objektsavgift för enkla
fristående utvändiga
skorstenar eller
invändiga murade
skorstenar som endast
passerar en
byggnadskonstruktion.

4.3 tilläggsavgift
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning tas ersättning för
mertiden med pris som anges 7.4.
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5. Övriga objekt
5.1 kontrollavgift
För byggnader som inte är småhus utgår kontrollavgift med pris som anges i 7:4.

6. Avgift för efterkontroll
6.1
För separat efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med
grundavgift enligt 4.1 samt timersättning för tid på objektet enligt 7.4.
6.2
Objekt
För behandling av efterkontroll som inte leder
till besök uttas en administrativ avgift på.

Index (1.98)
115

Moms (25 %)
29

Summa
144

7. Särskilda bestämmelser
7.1
Om fastighetsägaren, eller den som bor i fastigheten som ska brandskyddskontrolleras, utan giltigt skäl hindrat
att arbetet kan utföras på bestämd tid eller mindre än ett dygn före aviserad tid avbokar eller önskar ändra
tidpunkt för arbetet tas för detta ut en grundavgift enligt 4.1.
För extra inställelse uttas för återbesök/besök enligt följande:
Om fastigheten är så belägen att den nås med bil utgår en ny avgift för brandskyddskontroll som anges i 4.1
och 4.2. Dessutom tas det ut en extra grundavgift enligt 4.1.
Till övriga fastigheter tas ersättning per man och timme enligt 7.4 samt ersättning för transportmedel med den
verkliga kostnaden.
7.2
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. Vid
beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil uttas
ersättning med den verkliga kostnaden.
7.3
För kontroll, som inte kan utföras ordinarie arbetstid, orsakat av att husägaren eller den som bor i fastigheten
inte kan ta emot på annan tid, tas en ersättning ut per man och timme med pris som anges i punkt 7.4 samt
tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet ger.
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7.4
Objekt
Timersättning utgår per person med:
För arbete under ordinarie arbetstid räknas
påbörjad kvart som 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.

Index (1.98)
765

Moms (25 %)
191

Summa
957

7.5
I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt protokollförande av
brandskyddskontrollen.
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