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Inledning
Denna taxa gäller avgifter för utförande av enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
föreskriven brandskyddskontroll. Möjligheten att föreskriva om avgifter finns angiven i
3 kap. 6 § lagen om skydd mot olyckor.
Avgift avrundas vid fakturering till närmast hela krontal. Alla belopp i taxan anges i kronor
(SEK) exklusive moms. Den här taxan gäller från och med den 1 juli 2020 och ersätter
tidigare taxor (senaste gällande från den 1 maj 2019).

Taxa brandskyddskontroll

Avgift

Minuttaxa 14,93 kronor

1. Grundavgift
Fast avgift för inställelse för utförande av arbete enligt 2 och 3
(18 min).

268,74

Om brandskyddskontroll sker vid samma tillfälle som sotning
tas grundavgift endast ut för brandskyddskontroll.

2. Objekt i småhus
För brandskyddskontroll av objekt i småhus.
Kontrollen ska dokumenteras och tidrapport lämnas.

2.1 Objektsavgift (kronor per enhet)
Avgift tas ut för brandskyddskontroll av nedan nämnda objekt
och inkluderar kontroll av tillhörande rök- och förbindelsekanal
eller bikanal. Objekt 1 är alltid den huvudsakliga värmekällan.
2.1.1 Värme-, varmvatten-, varmluft- eller ångpannor (som eldas
med olja, pellets, flis, ved eller motsvarande), 35 min

522,55

- tillkommande objekt i samma skorsten, 25 min

373,25

2.1.2 Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för
matlagning, 25 min

373,25

2.1.3 Lokaleldstäder (exempelvis braskamin, kakelugn och
öppen spis), 25 min

373,25

- tillkommande objekt i samma skorsten, 15 min

223,95

2.1.4 Brandskyddskontroll av enkel art (kontroll där
rökkanal/avgaskanal understiger 1 meter och är tillgänglig från
markplan), 20 min

298,60
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3. Övriga objekt
För brandskyddskontroll i fastighet som inte är småhus tas
avgift ut per objekt nedan. Kontrollen ska dokumenteras och
tidrapport lämnas.
3.1.1 Värme-, varmvatten-, varmluft- eller ångpannor (som eldas
med olja, pellets, flis, ved eller motsvarande), 35 min

522,55

- tillkommande objekt i samma skorsten, 25 min

373,25

3.1.2 Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för
matlagning, 25 min

373,25

3.1.3 Lokaleldstäder (exempelvis braskamin, kakelugn och
öppen spis), 25 min

373,25

- tillkommande objekt i samma skorsten, 15 min

223,95

3.1.4 Brandskyddskontroll av enkel art (kontroll där
rökkanal/avgaskanal understiger 1 meter och är tillgänglig från
markplan), 20 min

298,60

3.1.5 Övriga objekt (exempelvis imkanal)

Timersättning
enligt 4.3

4. Särskilda bestämmelser
4.1 Fördjupad kontroll och efterkontroll
Vid behov av fördjupad kontroll eller vid efterkontroll till
exempel av förelagd åtgärd debiteras avgift för nedlagd tid med
timersättning.

Timersättning
enligt 4.3

4.2 Extra inställelse och arbete utanför ordinarie arbetstid
För extra inställelse, när ordinarie kontroll i småhus eller övrig
fastighet utan giltigt skäl inte kunnat utföras och avbokning inte
skett i rätt tid, debiteras, utöver avgiften för den ordinarie
inställelsen, även avgift för nedlagd tid för återbesök med
timersättning.
För extra inställelse debiteras även en administrativ avgift
motsvarande del av timersättning enligt 4.3 (9 minuter).
För arbete, som utförs utanför ordinarie arbetstid (efter 16.00),
orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie
arbetstid, debiteras timersättning för varje halvtimme (0,5
timmar) påbörjad arbetstid.
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Timersättning
enligt 4.3

134,37

4.3 Timersättning
Timersättningen avser pris per timme och person och
inkluderar samtliga kostnader för utförande av
brandskyddskontroll.
För arbete under ordinarie arbetstid (07.00-16.00) debiteras
timersättning för varje kvart (0,25 timmar) påbörjad arbetstid.
För arbete utanför ordinarie arbetstid och vid övertidsarbete
debiteras timersättning för varje halvtimme (0,5 timmar)
påbörjad arbetstid.
I övertid räknas väntetid samt tid för dusch och omklädsel, i de
fall detta utgår särskilt för övertidsarbetet. I arbetstidens längd
räknas även förflyttning till och från arbetsstället.

4.4 Indexreglering
Så länge den här taxan gäller revideras avgifterna i taxan
årligen med det av Sverige Kommuner och Regioner (SKR) och
Sveriges Skorstensfejarmästares riksförbunds publicerat
Sotningsindex.
Andra ändringar i taxan ska besluta av kommunfullmäktige.
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896,00

