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Brandskyddkontrolltaxa 2018
inom Värnamo kommun
Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-11-30 § 254

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen (SFS 2003:778) om skydd mot
olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.
1

Inledande bestämmelser

1.1

Enligt denna taxa erläggs avgift enligt 3 kap § 6 lag (2003:778) om skydd (exkl. moms)
mot olyckor (LSO)

2

Allmänt

2.1

Timkostnad (per person)

2.2

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme
som hel kvartstimme

2.3

För kontroll utför utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är
tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i
§ 2.1 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

2.4

I tidsåtgång för arbetet enligt § 4, 5.1 och 5.2 medräknas förflyttningstiden
till och från förrättningsplatsen.

2.5

I angivna priser ingår kostnader för teknisk utrustning och
förbrukningsmaterial samt för protokollering av brandskyddskontrollen,

2.6

Moms tillkommer på angivna priser.

3

Pris för brandskyddskontroll i småhus

3.1

Grundavgift grundad på:

3.1.1

Objektpris
(inkl. moms)

537:-

671:-

19 minuters inställelsetid för utförande av brandskyddskontroll i
helårsbebott hus.

170:-

212:-

3.1.2

19 minuters inställelsetid för utförande av brandskyddskontroll i
fritidshus

170:-

212:

3.1.3

När brandskyddskontroll och sotning görs vid samma tillfälle debiteras
grundavgift enbart för brandskyddskontroll

3.2

Kontrollavgift grundad på:

3.2.1

45 minuters arbete för kontroll av en eldstad med tillhörande rökkanal

402:-

503:-
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3.2.2

20 minuters arbete för ytterligare eldstad ansluten till samma skorsten
som 3.2.1 ovan

179:-

224:-

3.2.3

20 minuters arbete för lättbesiktigad anläggning (avser okomplicerad
eldstad ansluten till fristående rökkanal med endast en genomföring
och som inte går i något schakt).

179:-

224:-

3.2.4

Vid behov av utförligare kontroll genom temperaturmätning,
tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning debiteras kostnad
även för mertiden med pris som anges i 2.1

4

Pris för brandskyddskontroll i andra objekt än småhus

4.1

Kontrollavgift debiteras med timkostnad och de övriga kostnader som
framgår av 2.

4.2

Timkostnad debiteras med belopp enligt det bilersättningsavtal som
Svenska Kommun- och landstingsförbundet tecknat.

5

Särskilda bestämmelser

5.1

För extra inställelse då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie
avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, debiteras för
återbesök med timkostnad som anges i 2.1 samt transportkostnad
enligt 4.2. Dessutom debiteras kostnad för den ordinarie inställelsen

6

Indexreglering av taxan
Regleras i grundavtalet

7

Dröjsmålsränta
Regleras i grundavtalet

8

Ändring av taxan
Ändring av denna taxa beslutas av kommunfullmäktige. Indexreglering
enligt 6. Hanteras av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

9

Ikraftträndande
Denna taxa skall tillämpas från och med 2014-01-01 och gäller för
tillsyn som är påbörjad efter denna dag. Justering genomförs per den
1/1 respektive år. Priserna gäller från och med 2018-01-01.
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