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ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT
om sotningstaxa
Föredragen för Republikens President den
Utfärdad i Mariehamn den 27 mars 2001

Landskapsstyrelsen har denna dag med stöd
av 18 § 3 mom. landskapslagen den 14 april
1977 om brand och räddningsväsendet
(37/1977) stadgat:
1§
Den i 18 § 3 mom. landskapslagen om brandoch räddningsväsendet (37/1977) avsedda avgiften, som skall erläggas för sotning av eldstad
och rökkanaler samt rengöring av ventilationskanaler (sotningstaxa) fastställs enligt detta
beslut.
2§
Sotningsavgiften är 3,07 mk per enhet. Avgiftens belopp erhålles genom att priset per enhet
multipliceras med antalet enheter.
3§
För sotning av eldstad och rökkanal samt för
arbeten i anslutning till sådan sotning baseras
enhetstalet på den tid som per sotare åtgår för
arbetet så att 1 enhet motsvarar 1 arbetsminut.
4§
För varje gång en fastighet sotas uppbärs,
utöver enhetstalen enligt 3 §, en grundavgift som
i landsbygds- och skärgårdskommuner motsvarar 21 enheter och inom Mariehamns stad 17
enheter.

5§
Då antalet enheter fastställs skall dessutom
följande iakttas:
1) I den mån sotare utför brandsyneuppgifter
utöver vad som anges i punkt 4.2. Ålands
landskapsstyrelses anvisningar för sotning
utfärdade den 28 juni 1984, får tiden för
dessa brandsyneuppgifter inte inräknas i arbetstiden för sotningen.
2) Har sotaren inte beretts tillfälle att utföra
sotning på överenskommen tid eller på tid
enligt sotningsanmälan vilken fastighetsägaren utan vägande orsak inte begärt att få
ändrad så har sotaren rätt att debitera 21
enheter för detta besök.
3) För sotning av fritidsbostad höjs summan av
enhetstalen med 20 enheter.
4) Ersättning för sotningsarbete som på begäran utförs utom arbetstid höjs med iakttagande i tillämpliga delar av de grunder som
föreskrivits
i
arbetstidslagen
(FFS
604/1946).
6§
I särskilda fall, såsom i fråga om sotning av
industris eldstäder och kanaler samt stora centralvärmeanläggningar och ventilationsanläggningar kan fastighetens ägare med kommunens brandnämnd eller sotare överenskomma
om arbetsbeting som gäller ett sotnings- eller
rengöringsuppdrag.
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7§
Priserna per enhet har uträknats exklusive
mervärdesskatt. Om sotare är skyldig att erlägga mervärdesskatt för sotnings- och rengöringsverksamheten är han berättigad att höja slutsumman i enlighet med lagstiftningen angående mervärdesskatt.

8§
Detta beslut träder ikraft den 1 april 2001 och
ersätter landskapsstyrelsens beslut om sotningstaxa av den 20 juni 2000 (ÅFS 45/2000).

Mariehamn den 27 mars 2001
DANNE SUNDMAN
landskapsstyrelseledamot
Sven-Olof Boman
räddningsinspektör
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