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Förslag till ny sotningstaxa  2019

INLEDNING

Sotningsindex för  2019  är fastställt till 2,17% för den  kommun, som  i  likhet med

Sala, fastställde  2018  års taxa från och med den 1 juni 2018.Förslaget är att den nya

taxan gäller från och med den 1 juni  2019.

Beredning

Bilaga KS 2019/75/1, Missiv  — Förslag Sotningstaxa 2019

Bilaga KS  2019/75/2, Sotningstaxa fr o m 2019—06—01

Bilaga KS  2019/75/3, SKL Cirkulär 19:13, Sotningsindex 2019

Föredragning av räddningschefTommy Jansson.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta förslag till sotningstaxa i enlighet med Bilaga KS  2019/75/2, med en

timersättning av 469 kronor, att gälla från och med den 1 juni  2019, samt

&  den gamla taxan därmed upphävs.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta förslag till sotningstaxa i enlighet med Bilaga KS  2019/75/2, med en

timersättning av 469 kronor, att gälla från och med den 1 juni 2019, samt

att den gamla taxan därmed upphävs.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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RÄDDNINGSTIÄNSTEN SALA-HEBY

Tommy Jansson .» w  20157/1417 &_]
Kommunstyrelsen »

Förslag till ny sotningstaxa  2019

Sotningsindex för  2019  är fastställt till  2,17  %  för den  kommun, som i likhet med

Sala, fastställde  2018  års taxa från och med den  1  juni  2018.  Förslaget är att den nya

taxan gäller från och med den  1  juni  2019.  Om taxan införs senare måste omräkning

ske med ett högre index.

Kommunfullmäktige har i beslut  §  45/2015  delegerat till kommunstyrelsen att

justera taxan i enlighet med sotningsindex.

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att anta förslag till sotningstaxa i enlighet med bilaga, med en timersättning av 469

kronor, att gälla från och med den  1  juni  2019  samt

att den gamla taxan därmed upphävs.

RÄDDNINGSTIÄNSTEN SALA-HEBY

/'

S ,
Tommy Ian n

räddningschef

SALA KOMMUN Besöksadress: Väsbygatan  1 Tommy Jansson

Räddningstjänsten Sala-Heby Växel:0224-74 70 00 räddningschef

Väsbygatan  1 raddningstjansten©sala.se tommy.jansson@sala.se

733 38 Sala www.sala.se Direkt:  0224-74  78 82



Bilaga KS 2019/75/2
.emmunsiyreåse

Sala kommun

Sotningstaxa

Objekt  i  småhus

Kronor från den 1 juni  2019  exkl. moms.

§  1.  Grundavgift

Inställelse för utförande av arbete enligt § 2 under ordinarie sotningstur per gång.

1. Helårsbebott hus

(12,74 minuter x 7,81 kr) 99 kr

2. Fritidshus

(21,72 minuter x  7,81  kr) 170 kr

§  2.  Objektsavgift (kr/enhet)

Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal och

förbindelsekanal eller bikanal.

1. Värmepanna med normaleffekt högst 50 Meal/h (ca 60 kW)

a. eldad uteslutande med olja:

198 kr

b. eldad helt eller delvis med fast bränsle:

23 7 kr

C. miljögodkänd panna, eldad helt eller delvis med fast bränsle:

276 kr (objektstid  =  b  +  5,00  minuter)

2. Braskamin

176 kr

3. Vanlig köksspis och övriga lokaleldstäder

156 kr

§  3. Tilläggsavgift

1. Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1.0 m längd

a. 1,0 —2,5 m:

30 kr

b. 2,6 —5,0 m:

74 kr

c. Mer än 5,0 m; timersättning tas ut enligt§ 11.

   



2. Avstötning från vind eller övervåning av vertikal kanal och/eller horisontell kanal av

högst 2,5 m längd.

23 kr

Övriga objekt

§  4. Inställelseavgift

Avgift enligt § 5.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid objekt

belägna inom en radie av 10 km från arbetslokalerna. För avlägsnare belägna objekt uttas

tilläggsersättning för den proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man

och timme med pris, som anges i  §  11.

§5.

1. Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal. För den till

rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttas ersättning enligt kolumn a och

för var och en av de övriga sotade värmepannorna enligt kolumn b.

Tabell 1. Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal

Normaleffekt  Mcal/h  (ca kW) a  =  huvudpanna b  =  sidopanna

—50  (—60) Enl.  §  2, pkt 1 127 kr

51—100(61—120) 367 kr 230 kr

101—150(121—180) 425 kr 289 kr

151—200 (181—240) 488 kr 351 kr-

201—250 (241—300) 513 kr 377 kr

251—300 (301—360) 550 kr 414 kr

 

2. För sotning eller rensning av annat än för objekt i småhus och  §  5.1 angivet objekt

uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i  §  11. Parterna må träffa

överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.



§  6. Tilläggsavgift

1. Separat rökkanal till sidopanna:

31 kr

2. Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt  § 5.1;

timersättning uttas enligt § 11. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris

beräknat efter tidsåtgång.

Undersökningsarbeten med mera

För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttas ersättning per man och

timme med pris, som anges i § 11  samt  transportersättning enligt § 9.

Särskilda bestämmelser

§  7. Särskild ersättning

Om vid utförande av arbete enligt  §  2, §  3  och § 5.2 undantagsförhållande föreligger genom

avvikelse av nedan nämnt slag, uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i §

1 1.

1. sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i

TFN),

2. anordningar och konstruktionsdetalj er hindrar eller avsevärt försvårar användning

av standardverktyg,

3. för sotningens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor och

andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår

till eller överstigeri  §  11 angiven debiteringsperiod,

4. blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka,

5. användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagbara

blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av

anläggningsfel,

6. fastsättning av arbetsredskap i kanal e.dyl.

§  8. Lös väggstege

För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill uppstigningsställe uttas

tilläggsavgift med:

47 kr

dock att tilläggsersättning beräknas som timersättning enligt  §  11, därest tidsåtgången

uppgår till eller överstiger däri angiven debiteringsperiod.

§  9.  Extra  inställelse

För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan

giltigt skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök

ersättning per man och timme med pris som anges i  §  11 samt transportersättning. Härjämte

uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enligt  § 1  eller §§ 4-6  samt  en



administrationsavgift av:

70 kr.

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per påbörjad

km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för

befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning.

Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat

transportmedel än bil uttas ersättning med den verkliga kostnaden.

§  10.  Arbete utom  ordinarie  arbetstid

För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt

under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i  §  11

samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

§  11. Timersättning

Timersättning utgår med:

469 kr

innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. För arbete under ordinarie

arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För övertidsarbete räknas

påbörjad halvtimme som hel halvtimme. I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid

samt tid för bad och omklädsel, därest denna utgår särskilt för övertidsarbetet.

Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.

§  12.  Kostnad  för teknisk utrustning

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.

§  13.  Regler  för avbokning

Vid förhinder att ge skorstensfejarmästaren/sotaren tillträde till fastighet vid aviserat datum

skall detta meddelas så snart som möjligt, dock senast med en arbetsdags framförhållning.

Exempel:

. Avser aviseringen en tisdag, skall avbokning ske senast fredagen innan

0. Avser aviseringen en måndag, skall avbokning ske senast torsdagen veckan före

. Avser aviseringen en onsdag skall avbokning ske sensat måndag samma vecka

Meddelande om avbokning skall ske på skorstensfejarmästarens telefon 0224-15115 och

detta på aviserad telefontid, Vilken framgår av utsänd avisering.

Om avbokning inte sker enligt ovanstående, kommer en avgift motsvarande kostnaden för

den aviserade verksamheten att uttas, dock maximalt 1.200 kr.
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Sotningsindex 2019

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av
Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002z83, daterat
20020912, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex.

Sotningsindex 2019 gäller från och med 2019-04-01

Detta index gäller för kommuner som även år 2018 tillämpade sotningsindex.

De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på medianlön för sotare enligt

avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Svenska

Kommunalarbetareförbundet (2,2 %), och dels Konsumentprisindex för 12månaders-förändring i

februari (1,9 %).

Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så måste man ta hänsyn

till eventuella påslag för nuvarande år och överskott från föregående år. Beräknade värden där

dessa faktorer är inräknade kan utläsas i tabellen nedan.

Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index infördes

2018 och när det införs 2019, enligt följande:

Sotningsindex

Införande 1 april 2018  1  maj 2018  ljuni  2018  ljuli  2018
av  index

1  april 2,14 % 1,96% 1,74  % 1,47%
2019

1ma'2019  233% 215% 193% 167%

1'uni2019 257% 239% 217% 190%

1'uli2019 285% 267% 245% 219%

Sveriges Kommuner och Landsting

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Gunilla Glasare

Ann-Sofie Eriksson


