
Taxa för brandskyddskontroll fr o m 2019-04-01  

Tillämpningsområde Skurups kommun       Samtliga priser SEK exklusive moms     

     Timtaxa 885,00 

Minuttaxa 14,75 

1. Objekt i småhus, omfattar både helårsbebott hus och fritidshus 

1.1 Grundavgift, inställelse för utförande av brandskyddskontroll Ingår 

Alternativ A 

1.2 Kontrollavgift    Minuter Pris 

1. Kontroll av värmepanna fast bränsle  45 664,00 

2. Kontroll av övriga eldstäder   35 516,00 

3. Kontroll av tillkommande eldstad samma skorsten 20 295,00 

4. Kontroll av tillkommande eldstad i annan skorsten 25 369,00 

 

1.3 Tilläggsavgift 

För kontroll av temperaturmätning, tryckmätning, läckage eller röktrycksprovning 

uttas ersättning för mertiden med pris som anges i 4.4 

Alternativ B – anläggningar som inte inryms inom alternativ A 

1.2 Kontrollavgift 

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4 

2. Övriga objekt 

2.1 Kontrollavgift 

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4 

3. Avgift för efterkontroll 

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med 
pris som anges i 4.4 samt transportersättning. 

4. Särskilda bestämmelser 

4.1 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering 
och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som 
anges i 4.4 samt transportersättning. Samt en administrationsavgift.  319,00 

4.2. Transportersättning för bil räknas som kilometerersättning per påbörjad km av 
avståndet fram och åter till förrättningsplatsen. Vid beräkningen tillämpas reglerna för 



mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning 
med den verkliga kostnaden. 

4.3. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är 
tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt 
tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. 

4.4. Timersättning utgår per man med    885,00                            

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel 
kvartstimme. För kontroll utför utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme 
som hel halvtimme.  

4.5. I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och 
förbrukningsmaterial samt för protokollering av brandskyddskontrollen. 

4.6. Brandskyddskontroll utförd på kvällstid efter kundens önskemål tillkommer en 
extra kostnad med     158,00 

4.7. För egensotare som ej vid kontrollen har tillgång till sotningskontrollboken och 
extra arbete/tid blir följden av detta kan extra avgift tillkomma med 158,00    

5. Indexreglering av taxan 

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de 
centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares 
Riksförbund publicerat sotningsindex.  

  


