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TAXA

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG

Datum för antagande

Giltighetstid för taxan

2019-12-12

2020-01-01 - 2021-04-01

Taxan gäller i

Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner.

Taxa för rengöring (sotning)
För utförande av rengöring (sotning) enligt 3 kap 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt tillhörande
föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Taxan består av grundavgift och/eller rengöringsavgift som utgör
procentuell andel av timtaxan. Grundavgiften avser kostnader för administration och transporter. Rengöringsavgiften
avser arbetskostnader för nödvändiga arbetsmoment i samband med rengöringen. Taxan avrundas till närmaste heltal.
1
1.1

Grundavgift för småhus
Grundavgift vid aviserad tidpunkt eller då arbete sker i området.
Helårsbebott eller fritidshus. Komplementbyggnad på fastigheten och inom 200 m ingår.

1.2

Grundavgift vid Ej aviserad tidpunkt eller då arbete Ej sker i området.
Helårsbebott eller fritidshus. Komplementbyggnad på fastigheten och inom 200 m ingår.

2

Rengöringsavgift för småhus

Taxa %

Taxa SEK

35 %

191 kr

50 %

274 kr

Taxa %

Taxa SEK

2.1

Första objekt

40 %

219 kr

2.2

Tillkommande objekt

20 %

109 kr

3
3.1

Rengöring i lägenheter i flerbostadshus
I de fall rengöring budas och debiteras mot varje enskild bostadslägenhet gäller avgift enligt 1 och 2. Utförs
rengöring i flera lägenheter samordnat av en beställare gäller timavgift enligt 5.

4

Rengöring i övriga objekt samt imkanaler i storkök

4.1

Grundavgift för övriga objekt samt imkanaler i storkök
Per person som ska utföra arbetet.

4.2

Rengöringsavgift för övriga objekt samt imkanaler i storkök
Per påbörjad 15 minutersperiod och person som ska utföra arbetet.

5

Timavgift

6

Övriga bestämmelser

Taxa %

Taxa SEK

40 %

219 kr
547 kr

547 kr

6.1

Ordinarie arbetstid för rengöring i småhus är helgfria vardagar 07.00 till 17.00. Två helgfria vardagar varje
vecka kan rengöring genomföras fram till 20.00. För rengöring utanför ordinarie arbetstid tillkommer tillägg
för ökad lönekostnad enligt centralt kollektivavtal utöver kostnad i 1 och 2.

6.2

I avgifterna ingår omhändertagande av det sot som genereras från konvektionsdelarna och rökkanalen vid
rengöringen. Restprodukter (aska) som uppstår vid eldning i eldstaden omhändertas inte.

6.3

I de fall aviserad rengöring inte kan utföras på grund av att avbokning ej skett och/eller tillträde inte är möjligt
(ex. takskyddsanordningar saknas), utgår ersättning med grundavgift enligt 1. För den rengöring som sedan
genomförs vid annat tillfälle utgår ersättning enligt 1 och 2.

6.4

I avgifterna ingår konventionell teknisk utrustning (ex. stoftsug), hämtning av lättåtkomlig stege och information
till brukaren. För användning av speciell teknisk utrustning (ex. tvättaggregat samt kemikalier) och annat
förbrukningsmaterial utgår tilläggsersättning enligt överenskommelse.

6.5

För rengöring enligt 4 utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie
arbetstid, utgår ersättning enligt 5 med tillägg för ökad lönekostnad enligt centralt kollektivavtal.

6.6

För annat av kunden beställt arbete inom ramen för den föreskrivna rengöringen enligt lag om skydd mot
olyckor uttas ersättning per man och timma enligt 5.

6.7

Denna taxa revideras årligen med de av centrala parterna Sveriges kommuner och landsting och Sveriges
Skorstensfejarmästarnas riksförbund publicerat sotningsindex.

6.8

Ersättning vid besök där rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genomförs samtidigt av samma person
utgår grundavgift endast för brandskyddskontroll samt rengöringsavgift och kontrollavgift.

2 (2)

Taxa för brandskyddskontroll
För utförande av brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt tillhörande
föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Taxan består av grundavgift och/eller kontrollavgift som utgör
procentuell andel av timtaxan. Grundavgiften avser kostnader för administration och transporter. Kontrollavgiften
avser arbetskostnader för nödvändiga arbetsmoment i samband med rengöringen samt dokumentering av kontrollen.
Taxan avrundas till närmaste heltal.
1
1.1

Grundavgift för småhus
Grundavgift vid aviserad tidpunkt eller då arbete sker i området.
Helårsbebott eller fritidshus. Komplementbyggnad på fastigheten och inom 200 m ingår.

1.2

Grundavgift vid Ej aviserad tidpunkt eller då arbete Ej sker i området.
Helårsbebott eller fritidshus. Komplementbyggnad på fastigheten och inom 200 m ingår.

2

Kontrollavgift för småhus

Taxa %

Taxa SEK

45 %

337 kr

60 %

449 kr

Taxa %

Taxa SEK

2.1

Första objekt

50 %

374 kr

2.2

Tillkommande objekt

20 %

150 kr

3
3.1

4
4.1

Brandskyddskontroll i lägenheter i flerbostadshus
I de fall rengöring budas och debiteras mot varje enskild bostadslägenhet gäller avgift enligt 1 och 2. Utförs
rengöring i flera lägenheter samordnat av en beställare gäller timavgift enligt 5.
Brandskyddskontroll i övriga objekt samt imkanaler i storkök
Grundavgift för övriga objekt samt imkanaler i storkök
Per person som ska utföra arbetet.

4.2

Kontrollavgift för övriga objekt samt imkanaler i storkök
Per påbörjad 15 minutersperiod och person som ska utföra arbetet.

5

Timavgift

6

Övriga bestämmelser

Taxa %

Taxa SEK

50 %

374 kr
748 kr

748 kr

6.1

Ordinarie arbetstid för brandskyddskontroll i småhus är helgfria vardagar 07.00 till 17.00. Två helgfria vardagar
varje vecka kan brandskyddskontroll genomföras fram till 20.00. För brandskyddskontroll utanför ordinarie
arbetstid tillkommer tillägg för ökad lönekostnad enligt centralt kollektivavtal utöver kostnad i 1 och 2.

6.2

Vid utökad kontroll genom temperaturmätning eller läckagemätning debiteras timkostnad enligt 5 istället för
kontrollavgift.

6.3

I de fall aviserad brandskyddskontroll inte kan utföras på grund av att avbokning ej skett och/eller tillträde
inte är möjligt (ex. takskyddsanordningar saknas), utgår ersättning med grundavgift enligt 1. För den
brandskyddskontroll som sedan genomförs vid annat tillfälle utgår ersättning enligt 1 och 2.

6.4

I avgifterna ingår teknisk utrustning, hämtning av lättåtkomlig stege, information till brukaren,
förbrukningsmaterial samt dokumentering av brandskyddskontrollen.

6.5

För brandskyddskontroll enligt 4 utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under
ordinarie arbetstid, utgår ersättning enligt 5 med tillägg för ökad lönekostnad enligt centralt kollektivavtal.

6.7

Denna taxa revideras årligen med de av centrala parterna Sveriges kommuner och landsting och Sveriges
Skorstensfejarmästarnas riksförbund publicerat sotningsindex.

6.8

Ersättning vid besök där rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genomförs samtidigt av samma person
utgår grundavgift endast för brandskyddskontroll samt rengöringsavgift och kontrollavgift.

