Taxa för sotning & brandskyddskontroll
Gällande Munkedals Kommun från och med 2021-08-01 - 2022-03-31
Avser arbetsuppgifter i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd MSBFS 2014:6

På samtliga avgifter tillkommer moms.

SOTNING & ELDSTADSRENGÖRNING
Sotning av
värmepanna

Sotning av För varje
Lokaleldstad extra eldstad

Grundavgift tillkommer på samtliga fastigheter. I
avgiften ingår administrationskostnad, resa, fordon och
duschtid.

Förgävesbesök. Om fastigheten trots avisering ej är tillgänglig
debiteras grundavgift, väntetid och administrativ kostnad.

Helårshus

403 kr

310 kr

310 kr

191 kr

265 kr

Fritidshus

403 kr

310 kr

310 kr

274 kr

348 kr

BRANDSKYDDSKONTROLL
Första objektet som
skall kontrolleras

Helårshus

568 kr

För varje tillkommande
objekt

Förgävesbesök. Om fastigheten trots avisering ej är
tillgänglig debiteras dubbel grundavgift.

437 kr

874 kr

Grundavgift för Sotare vid samtidig sotning &
brandskyddskontroll i Heårshus

117 kr

233 kr

Fritidshus

626 kr

1 253 kr

199 kr

398 kr

568 kr

252 kr

Grundavgift tillkommer på samtliga fastigheter. I avgiften
ingår administrationskostnad, resa, fordon och duschtid.

252 kr

Grundavgift för Sotare vid samtidig sotning &
brandskyddskontroll i Fritidshus

ÖVRIGA SOTNINGS / RENGÖRINGSARBETEN
Timkostnad / kr

På samtliga priser tillkommer moms

Brandskyddskontroll

757 kr

Bilkostnad, resekostnad, administrativa avgifter, förbrukningsmaterial samt kostnader för teknisk utrustning

Rengöring / Sotning

496 kr

tillkommer för samtliga arbeten.

Övriga arbeten inom MSBFS 2014:6

496 kr

För imkanaler i restauranger och storkök samt större värmepannor debiteras ersättning per man och timme.

Bilkostnad / km

3,59 kr

I de fall en sotning eller brandskyddskontroll extrabeställs eller tas utanför ordinarie tur, debiteras ersättning per

Administrativ kostnad / tillfälle

114 kr

man och timme samt resa och bilkostnad.

Sotning med roterande stavar / kanal

271 kr

Om takskyddsinstallationen ej uppfyller gällande krav sotas rök-kanalen med roterande stavsotning

Avbokning senare än 5 arbetsdagar från planerat besök utan giltligt skäl, enligt arbetsordning för Sotning & Brandskyddskontroll debiteras full avgift för avbokningen.
Vid ändrade eldningsrutiner, eller att anläggningen ej varit använd sedan tidigare besök, och som meddelas efter att avisering utgått, debiteras en förgävesavgift.
Taxan är beslutad av fullmäktige i Munkedals kommun och justeras årligen enligt det index som fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

