Bilaga 1

Taxa förebyggande brandskydd
Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara.

Avgiften för tillsyn består av två delar, dels en grundavgift enligt tabell nedan
samt en timavgift, timavgiften beror på hur lång tid tillsynsbesöket tar. Minst en
timma debiteras. Tar tillsynsbesöket längre tid än en timma debiteras varje
påbörjad halvtimma. Timavgiften för tillsynsbesöket är 900 kr/timme.

Grundavgiften omfattar planering inför tillsynsbesöket, transporter till och från
objektet samt handläggning i form av dokumentation. Avgiften påverkas av
verksamhetens omfattning och om tillsyn endast görs enligt en av
lagstiftningarna.

Verksamhetens omfattning
Efterbesiktningar och mindre verksamheter, t.ex. industrier, kontor,
samlingslokaler, skolor, bostäder, hotell, vårdmiljöer och dylikt som
inte omfattas av krav på skriftlig redogörelse för brandskyddet eller
tillstånd enligt LBE.
Medelstora verksamheter, t.ex. samlingslokaler, skolor, bostäder,
vårdmiljöer som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse
och/eller tillstånd enligt LBE.
Större verksamheter. t.ex. industri, hotell och dylikt som omfattas av
kravet på skriftlig redogörelse av brandskyddet och/eller tillstånd
enligt LBE.

Tillsyn
enligt LBE
eller LSO

Tillsyn
enligt LBE
och LSO

900

1800

1800

2700

2700

3600

Teknisk Rådgivning och konsultarvode

900kr/timme

Skriftliga yttranden till myndighet och privatpersoner.

900kr/timme

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Parkgatan 1 Härnösand
Järnvägsgatan 80 Kramfors
Skärvsta Sollefteå

0611-870 000
0612-870 000
0620-870 000

0611-221 64
0612-105 42
0620-144 40

Bilaga 2

Taxa vid tillståndsprövning för hantering
av brandfarlig vara enligt lag (2011:1011) om
brandfarlig och explosiv vara.
Avgiften för tillståndsprövning är 900kr/timme.

Typärenden:
För nedanstående typärenden är tidsåtgången vid tillståndsprövningen och därmed
avgiften för beslutet följande.

Typärende
Mindre anläggningar, t.ex. restauranger, mindre verkstäder och
skolor
Medelstora anläggningar, t.ex. bensinstationer.
Större anläggningar, t.ex. transportdepåer och
biogasanläggningar.

Tid
timmar

Avgift
kronor

4

3600

8

7200

12

10800

Övriga och speciella fall.
I de fall tillståndsprövningen avviker i väsentlig grad från ovanstående typärenden
debiteras timavgift.
Oavsett om tillståndsansökan beviljas eller avslås debiteras minst en timme.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Parkgatan 1 Härnösand
Järnvägsgatan 80 Kramfors
Skärvsta Sollefteå

0611-870 000
0612-870 000
0620-870 000

0611-221 64
0612-105 42
0620-144 40

Bilaga 3

Taxa vid tillståndsprövning för hantering
av explosiv vara enligt lag (2011:1011) om
brandfarlig och explosiv vara.
Avgiften för tillståndsprövningen är 900 kr/timme

Typärenden
För nedanstående typärenden är tidsåtgången vid tillståndsprövningen och därmed avgiften
för beslutet följande:

Typärende
Godkännande av föreståndare för befintligt tillstånd
Tillstånd till förvärv och överföring inom Sverige inklusive godkännande av
föreståndare
Tillstånd till förvärv, förvaring och överföring inom Sverige inklusive
godkännande av föreståndare
Tillstånd till förvärv, förvaring, handel och överföring inom Sverige
inklusive godkännande av föreståndare

Tid
timmar
1

Avgift
Kronor
900

2

1800

5

4500

6

5400

Övriga och speciella fall.
I de fall tillståndsprövningen avviker i väsentlig grad från ovanstående typärenden debiteras
timavgift.
Oavsett om tillståndsansökan beviljas eller avslås debiteras minst 1 timme.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Parkgatan 1 Härnösand
Järnvägsgatan 80 Kramfors
Skärvsta Sollefteå

0611-870 000
0612-870 000
0620-870 000

0611-221 64
0612-105 42
0620-144 40

Bilaga 4

Prislista för sotning och brandskyddskontroll
Kramfors.
Sotningstaxa (exkl. moms)

Period 2015-04-01–2016-03-31

1.

Objekt i småhus

1.1

Grundavgift
Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2. under ordinarie sotningstur
per gång.
1 Helårsbebott hus
2 Fritidshus1 Helårsbebott hus

1.2

130 kr
202 kr

Objektsavgift (kr/enhet)
Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal
och förbindelsekanal eller bikanal.

5 Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60kW)
a) eldad uteslutande med olja
b) miljögodkänd för olja
c) eldad helt eller delvis med fast bränsle
d) miljögodkänd för fast bränsle

220 kr
256 kr
232 kr
248 kr

2 Braskamin
3 Lokaleldstad

199 kr
181 kr

1.3 Tilläggsavgift
1 Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1,0 m längd
1) 1,0-2,5 m
2) 2,6-5,0 m
3) Mer än 5,0 m; timersättning uttas enligt 4.5.

28 kr
69 kr

2. Övriga objekt
2.1 Inställelseavgift
Avgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets
utförande vid objekt belägna inom en radie av 10 km från arbetslokalerna.
För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggsersättning för den
proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och
timme med pris, som anges i 4.5.
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Parkgatan 1 Härnösand
Järnvägsgatan 80 Kramfors
Skärvsta Sollefteå

0611-870 000
0612-870 000
0620-870 000

0611-221 64
0612-105 42
0620-144 40

2.2
1 Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal.
För den till rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttas
ersättning enligt kolumn a och för var och en av de övriga sotade
värmepannorna enligt kolumn b.
Mcal/h
-50
51 – 100
101 – 150
151 – 200
201 – 250
251 – 300

(ca KW)

Kolumn a
enligt
(- 60) 1.1 och 1.2
(61 – 120)
340 kr
(121 – 180)
394 kr
(181 – 240)
452 kr
(241 – 300)
475 kr
(301 – 360)
509 kr

Kolumn b
117 kr
213 kr
268 kr
326 kr
349 kr
383 kr

2 För sotning eller rensning av annat än under 1. Och 2.2.1 angivet objekt
uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5. Parterna
må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.
2.3 Tilläggsavgift
1 Separat rökkanal till sidopanna

29 kr

2 Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt 2.2.1;
timersättning uttas enligt 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om
fast pris beräknat efter tidsåtgång.

3. Undersökningsarbeten m m
1 För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttas
ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5 samt
transportersättning enligt 4.4.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Parkgatan 1 Härnösand
Järnvägsgatan 80 Kramfors
Skärvsta Sollefteå

0611-870 000
0612-870 000
0620-870 000

0611-221 64
0612-105 42
0620-144 40

4. Särskilda bestämmelser
1 Om vid utförande av arbete enligt 1.2., 1.3. och 2.2.1
undantagsförhållande föreligger genom avvikelse av nedan nämnt slag,
uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5.
a) sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i SBN).
b) anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning av
standardverktyg.
c) för sotningens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor och andra
detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller övertiger
i 4.5. angiven debiteringsperiod.
d) blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka.
e) användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagbara
blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än
normalt på grund av anläggningsfel.
f) fastsättning av arbetsredskap i kanal e.d.

2 Lös väggstege
För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill
uppstigningsställe, uttas tilläggsavgift med:

44 kr

3 Extra inställelse
För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren utan giltigt skäl hindrat
arbetets utförande på aviserad tidpunkt, uttas extra ersättning för återbesök.
Ersättningen beräknas per man och timme med pris som anges i 4.5.
Till detta kommer dessutom administrationsavgift, transportersättning samt
ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2.
Administrationsavgiften uppgår till:

65 kr

4 Transportersättning
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.
Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd.
För annat transportmedel än bil uttas ersättning med den verkliga kostnaden.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Parkgatan 1 Härnösand
Järnvägsgatan 80 Kramfors
Skärvsta Sollefteå

0611-870 000
0612-870 000
0620-870 000

0611-221 64
0612-105 42
0620-144 40

5 Timersättning och arbetstid
Som ordinarie arbetstid räknas helgfri vardag 07.00-16.00. Övrig tid är övertid.
För ordinarie arbetstid utgår timersättning med:
Påbörjad kvartstimme räknas som hel kvartstimme.

435 kr

För arbete på övrig tid utgår timersättning mellan
beroende på tidpunkt och dag.

595 kr och 695 kr

6 Teknisk utrustning
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.

5. Indexreglering av taxan
Ersättning för sotning enligt denna taxa revideras årligen med det Sotningsindex som Sveriges
Kommuner och Landsting årligen publicerar.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Parkgatan 1 Härnösand
Järnvägsgatan 80 Kramfors
Skärvsta Sollefteå

0611-870 000
0612-870 000
0620-870 000

0611-221 64
0612-105 42
0620-144 40

Taxa för brandskyddskontroll (exkl. moms) Period 2015-04-01–2016-03-31

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Parkgatan 1 Härnösand
Järnvägsgatan 80 Kramfors
Skärvsta Sollefteå

0611-870 000
0612-870 000
0620-870 000

0611-221 64
0612-105 42
0620-144 40

Indexreglering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med det sotningsindex
som Sveriges kommuner och landsting årligen publicerar.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Parkgatan 1 Härnösand
Järnvägsgatan 80 Kramfors
Skärvsta Sollefteå

0611-870 000
0612-870 000
0620-870 000

0611-221 64
0612-105 42
0620-144 40

Bilaga 5

Prislista för sotning och brandskyddskontroll
Härnösand.
Sotningstaxa (exkl. moms)

Period 2015-04-01–2016-03-31

1.

Objekt i småhus

1.1

Grundavgift
Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2. under ordinarie sotningstur
per gång.
1 Helårsbebott hus
2 Fritidshus1 Helårsbebott hus

1.2

119 kr
182 kr

Objektsavgift (kr/enhet)
Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal
och förbindelsekanal eller bikanal.

5 Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60kW)
a) eldad uteslutande med olja
b) miljögodkänd för olja
c) eldad helt eller delvis med fast bränsle
d) miljögodkänd för fast bränsle

220 kr
256 kr
232 kr
248 kr

2 Braskamin
3 Lokaleldstad

199 kr
181 kr

1.3 Tilläggsavgift
1 Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1,0 m längd
1) 1,0-2,5 m
2) 2,6-5,0 m
3) Mer än 5,0 m; timersättning uttas enligt 4.5.

28 kr
69 kr

2. Övriga objekt
2.1 Inställelseavgift
Avgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets
utförande vid objekt belägna inom en radie av 10 km från arbetslokalerna.
För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggsersättning för den
proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och
timme med pris, som anges i 4.5.
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Parkgatan 1 Härnösand
Järnvägsgatan 80 Kramfors
Skärvsta Sollefteå

0611-870 000
0612-870 000
0620-870 000

0611-221 64
0612-105 42
0620-144 40

2.2
1 Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal.
För den till rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttas
ersättning enligt kolumn a och för var och en av de övriga sotade
värmepannorna enligt kolumn b.
Mcal/h
-50
51 – 100
101 – 150
151 – 200
201 – 250
251 – 300

(ca KW)

Kolumn a
enligt
(- 60) 1.1 och 1.2
(61 – 120)
340 kr
(121 – 180)
394 kr
(181 – 240)
452 kr
(241 – 300)
475 kr
(301 – 360)
509 kr

Kolumn b
117 kr
213 kr
268 kr
326 kr
349 kr
383 kr

2 För sotning eller rensning av annat än under 1. Och 2.2.1 angivet objekt
uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5. Parterna
må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.
2.3 Tilläggsavgift
1 Separat rökkanal till sidopanna

29 kr

2 Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt 2.2.1;
timersättning uttas enligt 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om
fast pris beräknat efter tidsåtgång.

3. Undersökningsarbeten m m
1 För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttas
ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5 samt
transportersättning enligt 4.4.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Parkgatan 1 Härnösand
Järnvägsgatan 80 Kramfors
Skärvsta Sollefteå

0611-870 000
0612-870 000
0620-870 000

0611-221 64
0612-105 42
0620-144 40

4. Särskilda bestämmelser
1 Om vid utförande av arbete enligt 1.2., 1.3. och 2.2.1
undantagsförhållande föreligger genom avvikelse av nedan nämnt slag,
uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5.
a) sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i SBN).
b) anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning av
standardverktyg.
c) för sotningens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor och andra
detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller övertiger
i 4.5. angiven debiteringsperiod.
d) blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka.
e) användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagbara
blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än
normalt på grund av anläggningsfel.
f) fastsättning av arbetsredskap i kanal e.d.

2 Lös väggstege
För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill
uppstigningsställe, uttas tilläggsavgift med:

44 kr

3 Extra inställelse
För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren utan giltigt skäl hindrat
arbetets utförande på aviserad tidpunkt, uttas extra ersättning för återbesök.
Ersättningen beräknas per man och timme med pris som anges i 4.5.
Till detta kommer dessutom administrationsavgift, transportersättning samt
ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2.
Administrationsavgiften uppgår till:

65 kr

4 Transportersättning
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.
Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd.
För annat transportmedel än bil uttas ersättning med den verkliga kostnaden.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Parkgatan 1 Härnösand
Järnvägsgatan 80 Kramfors
Skärvsta Sollefteå

0611-870 000
0612-870 000
0620-870 000

0611-221 64
0612-105 42
0620-144 40

5 Timersättning och arbetstid
Som ordinarie arbetstid räknas helgfri vardag 07.00-16.00. Övrig tid är övertid.
För ordinarie arbetstid utgår timersättning med:
Påbörjad kvartstimme räknas som hel kvartstimme.

435 kr

För arbete på övrig tid utgår timersättning mellan
beroende på tidpunkt och dag.

595 kr och 695 kr

5 Teknisk utrustning
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.

5. Indexreglering av taxan
Ersättning för sotning enligt denna taxa revideras årligen med det Sotningsindex som Sveriges
Kommuner och Landsting årligen publicerar.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Parkgatan 1 Härnösand
Järnvägsgatan 80 Kramfors
Skärvsta Sollefteå

0611-870 000
0612-870 000
0620-870 000

0611-221 64
0612-105 42
0620-144 40

Taxa för brandskyddskontroll (exkl. moms) Period 2015-04-01–2016-03-31

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Parkgatan 1 Härnösand
Järnvägsgatan 80 Kramfors
Skärvsta Sollefteå

0611-870 000
0612-870 000
0620-870 000

0611-221 64
0612-105 42
0620-144 40

Indexreglering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med det sotningsindex
som Sveriges kommuner och landsting årligen publicerar.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Parkgatan 1 Härnösand
Järnvägsgatan 80 Kramfors
Skärvsta Sollefteå

0611-870 000
0612-870 000
0620-870 000

0611-221 64
0612-105 42
0620-144 40

Bilaga 6

Prislista för sotning och brandskyddskontroll
Sollefteå.
Sotningstaxa (exkl. moms)

Period 2015-04-01–2016-03-31

1.

Objekt i småhus

1.1

Grundavgift
Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2. under ordinarie sotningstur
per gång.
1 Helårsbebott hus
2 Fritidshus1 Helårsbebott hus

1.2

148 kr
219 kr

Objektsavgift (kr/enhet)
Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal
och förbindelsekanal eller bikanal.
1 Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60kW)
a) eldad uteslutande med olja
b) miljögodkänd för olja
c) eldad helt eller delvis med fast bränsle
d) miljögodkänd för fast bränsle

220 kr
256 kr
232 kr
248 kr

2 Braskamin
3 Lokaleldstad

199 kr
181 kr

1.3 Tilläggsavgift
1 Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1,0 m längd
1) 1,0-2,5 m
2) 2,6-5,0 m
3) Mer än 5,0 m; timersättning uttas enligt 4.5.

28 kr
69 kr

2. Övriga objekt
2.1 Inställelseavgift
Avgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets
utförande vid objekt belägna inom en radie av 10 km från arbetslokalerna.
För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggsersättning för den
proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och
timme med pris, som anges i 4.5.
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Parkgatan 1 Härnösand
Järnvägsgatan 80 Kramfors
Skärvsta Sollefteå

0611-870 000
0612-870 000
0620-870 000

0611-221 64
0612-105 42
0620-144 40

2.2
1 Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal.
För den till rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttas
ersättning enligt kolumn a och för var och en av de övriga sotade
värmepannorna enligt kolumn b.
Mcal/h

(ca KW)

-50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 250
251 - 300

(- 60)
(61 - 120)
(121 - 180)
(181 - 240)
(241 - 300)
(301 - 360)

Kolumn a
enligt
1.1 och 1.2
340 kr
394 kr
452 kr
475 kr
509 kr

Kolumn b
117 kr
213 kr
268 kr
326 kr
349 kr
383 kr

2 För sotning eller rensning av annat än under 1. och 2.2.1 angivet objekt
uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5. Parterna
må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.
2.3 Tilläggsavgift
1 Separat rökkanal till sidopanna

29 kr

2 Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt 2.2.1;
timersättning uttas enligt 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om
fast pris beräknat efter tidsåtgång.

3. Undersökningsarbeten m m
1 För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttas
ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5 samt
transportersättning enligt 4.4.
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4. Särskilda bestämmelser
1 Om vid utförande av arbete enligt 1.2., 1.3. och 2.2.1
undantagsförhållande föreligger genom avvikelse av nedan nämnt slag,
uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5.
a) sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i SBN).
b) anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning av
standardverktyg.
c) för sotningens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor och andra
detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller övertiger
i 4.5. angiven debiteringsperiod.
d) blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka.
e) användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagbara
blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än
normalt på grund av anläggningsfel.
f) fastsättning av arbetsredskap i kanal e.d.

2 Lös väggstege
För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill
uppstigningsställe, uttas tilläggsavgift med:

44 kr

3 Extra inställelse
För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren utan giltigt skäl hindrat
arbetets utförande på aviserad tidpunkt, uttas extra ersättning för återbesök.
Ersättningen beräknas per man och timme med pris som anges i 4.5.
Till detta kommer dessutom administrationsavgift, transportersättning samt
ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2.
Administrationsavgiften uppgår till:

65 kr

4 Transportersättning
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.
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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5 Timersättning och arbetstid
Som ordinarie arbetstid räknas helgfri vardag 07.00-16.00. Övrig tid är övertid.
För ordinarie arbetstid utgår timersättning med:
Påbörjad kvartstimme räknas som hel kvartstimme.

435 kr

För arbete på övrig tid utgår timersättning mellan
beroende på tidpunkt och dag.

595 kr och 695 kr

6 Teknisk utrustning
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.

5. Indexreglering av taxan
Ersättning för sotning enligt denna taxa revideras årligen med det Sotningsindex som Sveriges
Kommuner och Landsting årligen publicerar.
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Taxa för brandskyddskontroll (exkl. moms) Period 2015-04-01–2016-03-31
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Indexreglering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med det sotningsindex
som Sveriges kommuner och landsting årligen publicerar.
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