Taxa för brandskyddskontroll
Tillämpning inom kommunerna Bollebygd, Borås, Svenljunga och Ulricehamn
Taxan gäller från 2017-07-01.
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter
utgår avgifter enligt denna taxa.
I taxan ingår lagstadgad moms med 25%

TAXA

1.

Objekt i småhus

1.1

Kontrollavgift per objekt
Kontrollavgift per objekt av eldstad med tillhörande rökkanal. I kontrollavgiften ingår
inställelse till fastigheten, kontrollen, protokollering av kontrollen, kontorsarbete.

1.2

1.3

Kontrollavgift per objekt för efterföljande objekt
Kontrollavgift per objekt för efterföljande objekt inom samma byggnad
Extra inställelse
Avgift vid aviserat besök och kunden ej anmält sin frånvaro
I de fall aviserad brandskyddskontroll inte kan utföras på grund av att avbokning ej
skett och tillträde inte är möjlig utgår grundavgift enligt ovan. För den brandskyddskontroll som sedan genomförs vid annat tillfälle debiteras enligt nedan.
I de fall ombokning sker och till tid då arbete pågår i området utgår avgift enligt 1.
Om ombokning sker till tid då arbete inte pågår i området utgår avgift enligt 4.2.

1.4

Tilläggsavgift (fördjupad brandskyddskontroll)
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning
eller läckagemätning uttas avgift för mertiden med pris, som anges i 4.2.

2.

Övriga objekt
Med övriga objekt avses byggnader som ej är småhus och/eller där värmepannans
effekt överstiger 60 KW samt imkanaler i storkök, restauranger, gatukök och likn.

2.1

Kontrollavgift
Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.2.

3.

Avgift för efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd
utgår avgift med pris som anges i 4.2.

724 kr

373 kr

351 kr

4.

Särskilda bestämmelser

4.1

Arbete, utom ordinarie arbetstid
För kontroll utförd utanför ordinarie arbetstid efter önskemål från objektsinnehavaren,
utgår avgift med pris som anges i 4.2 med övertidstillägg enligt centrala avtal
Med ordinarie arbetstid menas vardagar kl 07.00 - 15.30

4.2

Timersättning
Timersättning utgår med kronor.
För beräkning av arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

4.3

Beräkning av arbetstidens längd
Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 4.1 och 4.2 inräknas förflyttningstiden till
och från arbetsplatsen, dock längst med avståndet från respektive kommuns
centralort till förrättningsplatsen, kontrollen, kontorsarbete samt protokollering av
brandskyddskontrollen.

4.4

Kostnader för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel
I angivna avgifter ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel.

4.5

Indexreglering av taxan
Avgifter för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med de av
centrala parterna Sveriges kommuner och landsting och Skorstensfejarmästarnas
riksförbund publicerat sotningsindex.

767 kr

