Taxa brandskyddskontroll
Fr.o.m. 2015-01-01

För utförande av brandskyddskontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor, SFS
2003:778 samt tillhörande föreskrifter gäller nedan angivna priser.

Objekt i villor/fritidshus
2.1.1

Grundavgift

Pris
exklusive
moms
235 kr

Inställelse för utförande av arbete
2.1.2

Objektsavgift

335 kr

Kontroll av objekt jämte rökkanal och
förbindelsekanaler
Kontroll av tillkommande objekt,
samma skorsten som första objektet
Kontroll av tillkommande objekt,
annan skorsten eller i annan byggnad på
samma fastighet

170 kr

335 kr

Exempel
Värmepanna
Grundavgift
Summa exkl. moms
Moms

335 kr
235 kr
570 kr
143 kr

Summa inkl. moms

713 kr

Värmepanna, objekt 1
Lokaleldstad, objekt 2
Grundavgift
Summa exkl. moms
Moms

335 kr
170 kr
235 kr
740 kr
185 kr

Summa inkl. moms

925 kr

Värmepanna, skorsten 1
Lokaleldstad, annan skorsten
Grundavgift
Summa exkl. moms
Moms

335 kr
335 kr
235 kr
905 kr
226 kr

Summa inkl. moms

1 131 kr

2.1.3 Timersättning

Timersättning utgår per man med 570 kronor.
Timersättning innefattar även ersättning för nödvändig arbetsledning. För arbete under ordinarie arbetstid,
kl. 7–16, räknas påbörjad kvart som en hel kvart. För arbete utöver ordinarie arbetstid räknas en påbörjad
halvtimme som en hel halvtimme. I sådan övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad
och omklädsel. Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.
2.1.4 Tilläggsavgift

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden
enligt 2.1.3.
2.1.5 Övriga objekt

För byggnader som inte är villor/fritidshus debiteras avgift med pris enligt 2.1.3.
2.1.6. Avgift efterkontroll

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd uttas ersättning enligt 2.1.1 samt 2.1.3.
2.1.7 Särskilda bestämmelser

Om fastighetsägaren eller den som bor i fastigheten, utan giltigt skäl hindrat att arbetet kan utföras på
bestämd tid eller avbokar/önskar ändra tidpunkt för arbetet mindre än ett dygn före aviserad tid debiteras
grundavgift enligt 2.1.1.
För extra inställelse debiteras en avgift för återbesök/besök enligt följande
• Om fastigheten är placerad så att den nås med bil uttas ersättning som anges i 2.1.1 och 2.1.2,
dessutom uttas en extra grundavgift enligt punkt 2.1.1.
• Till övriga fastigheter uttas ersättning per man och timme enligt 2.1.3.
För arbete som utförs utanför ordinarie arbetstid, kl. 7–16, orsakat av fastighetsägaren eller den som bor i
fastigheten, uttas en ersättning per man och timme enligt 2.1.3.

