
Rengöring och brandskyddskontroll, fr.o.m 2022-04-01

Enteprenör:

Avgift för rengöring Exkl moms Inkl moms

Timavgift i kronor 484 kr 605 kr

Exkl moms Inkl moms

1. Objekt i småhus

1.1 Helårsbebott hus, fritidshus samt förättning kvällstid mellan 17:00-20:00. Alla 

omkostnader ingår i denna avgift, inkl sotsug.

484 kr 605 kr

1.2 För den som tar emot på aviserad tid, eller ändrar tid till då sotaren finns i området 

rabatteras avgiften. Alla omkostnader ingår i denna avgift, inkl sotsug.

              403 kr             504 kr 

1.3 För avbokad tid senare än 2 arbetsdagar före aviserad förrättning tas avgift ut 134 kr 168 kr

1.4  Avgift per tillkommande objekt (Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 

kW) , kakelugn, täljstensugn, tyngre eldstad, lokaleldstäder, köksspisar)

134 kr 168 kr

2 Övriga objekt  samt imkanaler i storkök  

2.1 Större värmepanna med tillhörande rökkanal och förbindelsekanal (>50 Mcal/h) Timavgift Timavgift

2.2 Rengöring av imkanal i storkök och motsvarande Timavgift Timavgift

2.3 Rengöring av annat än ovan angivna objekt Timavgift Timavgift

3 Undersökningsarbeten mm Timavgift Timavgift

För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning

4 Särskilda bestämmelser
4.1 Tillägg för undantagsförhållanden

Om vid utförande av arbete enligt 1 undantagsförhållande föreligger genom avvikelser av nedan 

nämnt slag. Timavgift Timavgift

- sådan placering av objekt att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i SBN).

- anordning och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning av 

standardverktyg.

- för rengöringens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor och andra 

detaljer som orsakar merarbete.

- blockering av rensluckor eller av utrymmer med renslucka.

- användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomst av svårborttagbara     

blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av anläggningsfel.

- fastsättning av arbetsredskap i kanal e.d.

4.2 Arbete utanför ordinarie tid

För arbete på kunds uppdrag utanför ordinarie arbetstid, som är 06:00-17:00, får parterna träffa 

överenskommelse om pris. Detta gäller inte erbjuden förättning kvällstid.

5. Timavgift
Timavgift per person innefattar samtliga med uppdraget förenade kostnader utom 

transportersättning och förbrukningsmaterial.

484 kr 605 kr



Avgift för brandskyddskontroll Exkl moms Inkl moms

Timavgift i kronor 762 kr 953 kr

Exkl moms Inkl moms

1. Objekt i småhus

1.1 Helårsbebott hus, fritidshus samt förättning kvällstid mellan 17:00-20:00 762 kr 953 kr

1.2 För den som tar emot på aviserad tid, eller ändrar tid till då sotaren finns i området 

rabatteras avgiften

635 kr 794 kr

1.3  För avbokad tid senare än 2 arbetsdagar före aviserad förrättning tas avgift ut 212 kr 265 kr

1.4  Avgift per tillkommande objekt (Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 

kW) , kakelugn, täljstensugn, tyngre eldstad, lokaleldstäder, köksspisar)

212 kr 265 kr

2. Övriga objekt  samt imkanaler i storkök  

2.1 Större värmepanna med tillhörande rökkanal och förbindelsekanal (>50 Mcal/h) Timavgift Timavgift

2.2 Kontroll av imkanal i storkök och motsvarande Timavgift Timavgift

2.3 Kontroll av annat än ovan angivna objekt Timavgift Timavgift

3. Särskilda bestämmelser
3.1 Arbete utanför ordinarie tid

3.2 För efterkontroll, tex uppföljning av förelägganden
212 kr 265 kr

4. Timavgift
Timavgift per person innefattar samtliga med uppdraget förenade kostnader utom transportersättning och 

förbrukningsmaterial. 762 kr 953 kr

Avgift för samtidig rengöring och brandskyddkontroll Exkl moms Inkl moms

Timavgift i kronor 1 145 kr 1 431 kr

Exkl moms Inkl moms

1. Objekt i småhus

1.1 Helårsbebott hus, fritidshus samt förättning kvällstid mellan 17:00-20:00. Alla 

omkostnader ingår i denna avgift, inkl sotsug.

1 145 kr 1 431 kr

1.2 För den som tar emot på aviserad tid, eller ändrar tid till då sotaren finns i området 

rabatteras avgiften. Alla omkostnader ingår i denna avgift, inkl sotsug.

954 kr 1 193 kr

1.3 För avbokad tid senare än 2 arbetsdagar före aviserad förrättning tas avgift ut 318 kr 398 kr

1.4  Avgift per tillkommande objekt (Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 

kW) , kakelugn, täljstensugn, tyngre eldstad, lokaleldstäder, köksspisar)

318 kr 398 kr

För arbete på kunds uppdrag utom ordinarie arbetstid, 06:00-17:00, får parterna träffa 

överenskommelse om pris. Detta gäller inte erbjuden förättning kvällstid


