Datum

Diarienummer

2019-06-01

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
VÄSTRA SKARABORG
Lidköping - Vara - Grästorp - Essunga

Taxa för sotning/rengöring
I redovisade avgifter ingår användandet av konventionell teknisk utrustning samt
användande av sotsug för omhändertagande av sot runt eldstaden som genererats vid
rengöringsarbetet.
Sotning/rengöring i småhus med tillhörande byggnader
Pris exkl.
Pris inkl.
moms
moms
Fast grundavgift
115 kr
144 kr
Första eldstad med tillhörande rökkanal
275 kr
344 kr
För varje tillkommande eldstad
197 kr
247 kr
Särskild administrativ avgift
172 kr
215 kr
Sotning/rengöring i övriga byggnader/anläggningar

Pris exkl.
moms
163 kr
462 kr/h
172 kr

Pris inkl.
moms
203 kr
577 kr/h
215 kr

Fast kostnad servicebil
Timavgift
Särskild administrativ avgift
Särskilda bestämmelser
1. Om objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid uttas tilläggsersättning
motsvarande merkostnaden.
2. För användande av speciell teknisk utrustning, kemikalier och annan
förbrukningsmateriel uttas tilläggsersättning motsvarande kostnaden för det som
använts/förbrukats.
3. Om det vid utförandet av sotning/rengöring föreligger omständigheter eller sådana
avvikelser som medför att tidsåtgången för arbetet avsevärt förlängs uttas
tilläggsersättning enligt timavgift motsvarande den förlängda tidsåtgången.
4. Sotning som aviserats till objekt som ansökt om egensotning genomförs som
planerat om medgivande för egensotning är utfärdat efter det att aviseringen skickats
ut.
5. I de fall aviserad sotning/rengöring i småhus inte har kunnat utföras på grund av att
avbokning inte skett och objektet inte har varit tillgängligt uttas ersättning enligt
särskild administrativ avgift. Detsamma gäller om avbokning skett så sent att det
inte funnits rimlig möjlighet för omplanering av besöket.
6. I de fall aviserad sotning/rengöring i övriga byggnader/anläggningar inte har kunnat
utföras på grund av att avbokning inte skett och objektet inte har varit tillgängligt
uttas ersättning enligt särskild administrativ avgift och timavgift för väntetid.
Detsamma gäller om avbokning skett så sent att det inte funnits rimlig möjlighet för
omplanering av besöket.
7. Ersättning motsvarande särskild administrativ avgift uttas om en fastighet ersatt den
sotningspliktiga förbränningsanordningen med annan uppvärmningskälla och inte
meddelat detta innan avisering om sotning skickats ut.

Adress
Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING vid Vänern

Telefon
0510-77 17 00
Fax
0510-77 08 39

Org.nr
212000-1694
VATnr
SE212000169401

E-post
raddningstjansten@lidkoping.se
Internet www.rvs112.se

1 (1)

