Taxa för sotning (rengöring) fr o m 2019-04-01
Tillämpningsområde Vellinge kommun

Samtliga priser exklusive moms

Beräkningsförutsättningar:

Timtaxa:

SEK 481

Minuttaxa: SEK 8,01

1. Objekt i småhus
1.1 Grundavgift - Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2
1 Helårsbebott hus och fritidshus

Ingår i 1.2

(Grundavgift ingår med 106,00 SEK i objektsavgifter under 1.2. Om fler än ett
objekt sotas samtidigt avgår 106,00 SEK grundavgift från det fasta priset för varje
antal objekt som överstiger ett.)
1.2 Objektsavgift

Pris (SEK)

Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal och
förbindelsekanal eller bikanal.
1. Värmepannor mindre än 50 mcal (60 kW)
Sotning med lina
Sotning med roterande teknik

2. Kakelugnar, täljstensugnar, tyngre eldstäder
Sotning med lina
Sotning med roterande teknik

456,00 (fast pris)
689,00 (fast pris)

424,00 (fast pris)
658,00 (fast pris)

3. Övriga lokaleldstäder, t.ex. insats- & braskaminer, öppna spisar
Sotning med Lina

382,00 (fast pris)

Sotning med roterande teknik

615,00 (fast pris)

I priset ingår att ta hand om sot från alla utförda sotningar
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2. Övriga objekt
2.1 Sotningsavgift
Sotningsavgift utgår med timersättning, inklusive transportersättning, per person med
SEK 481,00.
För arbete utfört under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel
kvartstimme. För arbete utfört utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme
som hel halvtimme.

3. Undersökningsarbeten mm
För arbete utfört utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt
under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 2.1 samt tillägg
motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder

4. Särskilda bestämmelser
För extra inställelse, då tid avtalats med kunden, och då sotning ej kunnat utföras
utan att särskilda skäl till detta förelegat, tillkommer kostnad med 265,00 som kan
faktureras antingen separat eller i samband med den nya sotningen.
Vid sotning på kvällstid (17.00-21.00) på kundens önskemål tillkommer 106,00

5. Indexreglering av taxan
Ersättning för sotningsarbeten enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala
parterna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges
Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat sotningsindex.
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