
 

 

Hörby Kommun 

 SOTNINGSTAXA 
 
 
Tillämplig inom Hörby sotningsdistrikt 
 
För utförande av enligt lagen om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rensningsarbete, 

undersökningsarbete eller annat sådant arbete utgår ersättning enligt denna taxa. 

Priser i taxan gäller från och med 2012-07-01. 
 

1.   Objekt i småhus 
1.1 Grundavgift 
Inställelse för genomförande av arbete enligt  objektsavgift under ordinarie sotningstur per gång. 

 

Kronor från den  
1 juli 2012 exkl. moms 

Obektkod Objekt      Objektstid 

001 Helårsbebott hus 9,03 60,27 

002 Fritidshus 14,96 99,81 

 
Objektsavgift 
Sotning eller rensning av nedan nämnda objekt jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller 

bikanal. 

010 Värmepanna olja 25,25 168,48 

019 Dito miljögodkänd 30,32 202,31 

011 Värmepanna fastbränsle 30,32 202,31 

018 Dito miljögodkänd 32,50 217,04 

020 Varmluftspanna tork 180 1204,00 

030 Varmluftspanna 46,75 31193 

150 Braskamin 22,50 150,13 

080,081,120, 
121,140,240 

Köksspis och andra lokaleldstäder 22,50 150,13 

300 Imkanal 7,60 50,71 

310 Köksfläkt/galler 16,36 109,17 

110 Kakelugn 28,31 188,89 

111 Kakelugn med kamin fr. 19,32 128,91 

160 Tvättpanna 16,41 109,50 

200 Ässja 20,05 133,79 

250 Bastuugn 7,20 48,05 

309 Kåpa 6,24 41,63 

320 Imkanal med spisfläkt 25,00 166,80 

321,322 Spisfläkt med dragn. i lägenhet 23,44 156,38 

323 Spisfläkt dragn. lägenhet/vind 26,29 175,43 

330 Imkanal takfläkt 45,00 300,25 

350 Imkanal med centralfläkt 35,00 233,53 

340 Imkanal med värmeväxlare 60,00 400,34 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tilläggsavgift 
051 Förbindelsekanal 1,0 – 2,5 m 3,84 25,63 

052 Förbindelsekanal 2,6 -  5,0 m 9,48 63,25 

130 Förtäckning av objekt  4,42 29,50 

410 Sotsugning 3,23 21,56 

500 Provtryckning, besiktning 115,00 767,31 

510 Rensning av ventilationskanal 75,84 506,02 

750 Borttagning av kajbo 60,00 400,34 

780 Dragex lucka 69,60 464,39 

325 Demontering av kryddhylla till 
objekt 320 

4,54 30,28 

005 Protokolleringsavgift 7,59 50,64 

Protokolleringsavgift uttages vid varje ordinarie sotningstillfälle förutom vid objekt med åtta 
veckors sotningsfrist där protokolleringsavgift uttages vid vartannat tillfälle. 
 
 
 
 

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 objekt uttages tilläggsersättning för den 

proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och timme med pris enligt 4.5. 

 

Kronor från den  
1 juli 2012 exkl. moms 

Objektskod Objekt      Objektstid 

 Värmepanna   

Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal. För den till 
rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttages ersättning enligt nedan och för var 
och en av de övriga sotade värmepannorna enligt 2.2.1.1. 

012 - 50 Mcal/h 41,04 273,84 

013 51 – 100 46,94 313,19 

014 101 – 150 54,43 363,17 

015 151 – 200 62,49 416,96 

016 201 – 250 65,65 438,04 

017 251 – 300 70,36 469,46 

2.2.1.1 Sidopanna – 50 Mcal/h 16,18 107,95 

 51 – 100 29,47 196,93 

 101 – 150 36,96 246,61 

 151 – 200 45,02 300,39 

 201 – 250 48,18 321,47 

 251 – 300 52,89 352,89 

786 Ångpanna 120,00 800,67 

788 Rökgasfläkt 750,00 5004,27 

 För sotning eller rensning av annat 
än under 1 och 2.2.1 angivet 
objekt uttages ersättning per man 
och timme med pris som anges i 
4.5. Parterna må träffa överens-
kommelse om fast pris beräknat 
efter tidsåtgång. 

  

 
 



 

 

2.3 Tilläggsavgift 
2.3.1 Separat rökkanal till sidopanna 4,00 24,44 

2.3.2 Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre 
förbindelsekanal till objekt enligt 
2.2.1; timersättning uttages enligt 
4.5. Parterna kan träffa överens-
kommelse om fast pris beräknat på 
tidsåtgång. 

  

 

3. Undersökningsarbeten m.m 
För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttages ersättning per man och timme 

med pris som anges i 4.5 samt transportersättning enligt 4.3. 

 
 
 
 

4. Särskilda bestämmelser 
4.1.1.1 Om vid utförande av arbeten enligt objektsavgiften, tilläggsavgiften och övriga objekt 

undantagsförhållanden föreliggegenom avvikelse av nedan angivna slag, uttages ersättning per 

man och timme med pris som anges i 4.5.  

– sådan placering av objektet att rensluckorna är svåråtkomliga 

– anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar    

   användningen av standardverktyg 

– för sotningens genomförande erforderliga demontering och montering av luckor  

   och andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför  

   uppgår till eller överstiger i 4.5 angiven debiteringsperiod 

– blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka 

– användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagbara  

   blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av anläggnings 

   fel 

– fastsättning av arbetsredskap i kanal eller dylikt 

 

4.2       För hämtning av väggstege som ej förvaras omedelbart intill uppstigningsställe 

  uttages tilläggsavgift med 40 kr (6 minuter), dock att tilläggsersättning beräknas enligt  

                  4.5, därest tidsåtgången uppgår till eller överstiger däri angiven debiteringsperiod. 

 

4.3       För extra inställelse uttages en administrationsavgift med 60,27 kr (9 minuter). 

 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per  

                   påbörjad kilometer av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen som för tillfället  

                   gäller för befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvis- 

                   ning. 

 

4.4        För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgäng- 

                   ligt under ordinarie arbetstid, uttages en ersättning per man och timme med pris            

                   enligt 4.5 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. 

 



 

 

4.5 Timersättning utgår med 400,34 kr/timme innefattande även ersättning för erforderlig 

arbetsledning. För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartalstimme som hel 

kvartalstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. I övertid 

inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad och omklädning, därest detta utgår 

särskilt för övertidsarbetet. 

                   Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbets- 

                   platsen.  

 

4.6 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. 

 

 


