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Taxor 2023 för sotning och brandskyddskontroll inom 
Färgelanda kommun 
Taxa, sotning och eldstadsrengöring 
Sotning/rengöring Enhet Helårsbostad Fritidsbostad 

Värmepanna, grundavgift, sotsugning ingår St. 720 720 
Lokal eldstad, grundavgift, sotsugning ingår St. 720 720 
Tillkommande objekt St. 423 423 
Förgävesbesök Tillfälle 461 461 
Avbokningsavgift vid avbokning senare än 48 tim  Tillfälle 461 461 
 
I avgiften ingår grundavgift, sotsugning, kostnad för administration, resa, fordon och duschtid.  

Taxa, brandskyddskontroll 
Brandskyddskontroll Enhet Helårsbostad Fritidsbostad 

Grundavgift Tillfälle 249 298 
Kontroll av första objekt St. 564 564 
Tillkommande objekt St. 245 245 
Förgävesbesök Tillfälle 499 598 

Taxa, övriga sotnings- och rengöringsarbeten 
Åtgärd Enhet Helårsbostad Fritidsbostad 

Administrativ kostnad Tillfälle 171 171 
Brandskyddskontroll Tim 649 649 
Sotning/rengöring Tim 493 493 
Bristande takskydd Tillfälle 513 513 
Servicearbete rensning tim 620 620 
 
Allmänt 
Taxorna för sotning och brandskyddskontroll har antagits av kommunfullmäktige i Färgelanda 
kommun 2022-10-19, KF§ 91, dnr 2022/301 att gälla fr.o.m. 2023-01-01.  
 
Taxan justeras årligen enligt för året budgeterad lönerevision för NÄRF vilket för året är 2,5 procent.  
 
Om ändrad eldning meddelas efter att avisering utgått, debiteras en administrativ kostnad. Om 
kunden meddelar förändringen senast en vecka innan aviserat datum tas ingen avgift ut. 
Om fastigheten trots avisering ej är tillgänglig debiteras för förgävesbesök. 
 
Övriga sotnings- och rengöringsarbeten 
Bilersättning, administrativa avgifter, förbrukningsmaterial samt kostnader för teknisk utrustning 
tillkommer för övriga sotnings- och rengöringsarbeten. För imkanaler i restauranger och storkök 
debiteras en ersättning per man och timme. I de fall en extrabeställning av sotning eller 
brandskyddskontroll sker eller att denna tjänst tas utanför ordinarie inplanerad tur debiteras 
ersättning per man och timme. 
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Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.
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