
                                                                         

Taxevillkor för brandskyddskontroll i Årjängs kommun 

 
Antagen av kommunfullmäktige 2021-04-26 
Taxan gäller fr o m 2021-07-01 
 

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
samt i övrigt enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter 
och allmänna råd som fastställts av kommunen utgår ersättning enligt denna taxa.  

1. Objekt i småhus Objektstid 

1.1 Grundavgift 
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll enligt 1.2.  
 
När brandskyddskontrollen genomförs vid samma tillfälle som 
rengöringen (sotningen) utgår endast den inställelseavgift som uttas 
enligt taxa för rengöring 1.1. 

 

1.1.1 Helårsbebott hus (Antal minuter x minutpris) 24,75 

1.1.2 Fritidshus (Antal minuter x minutpris) 38,25 

1.2 Kontrollavgift  
Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4. Avgiften grundas på 
faktisk nedlagd tid som redovisas i protokoll över kontrollerade 
objekt. 

 

2 Övriga objekt  

2.1 Kontrollavgift 
Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4. 
Avgiften grundas på faktisk nedlagd tid som redovisas i protokoll 
över kontrollerade objekt  

 

3 Avgift för efterkontroll  
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår 
ersättning med pris som anges i 4.4. samt transportersättning i 4.2 
 

 

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. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie 
      inställelsen enligt 1.1 eller 2.1 samt en administrationsavgift 
      beräknad på 9 minuter. 
 
4.2 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med 

det belopp per påbörjad kilometer av avståndet fram och åter till 
förrättningsplatsen som vid tillfället gäller befattningshavare i 
kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning. 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 2021 med 736 kr, exklusive moms. 

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad 
kvarts-timme som hel kvartstimme. För kontroll utförd utom 
ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel 
halvtimme.  

 
      Vid beräkning av arbetstidens längd enligt punkterna 2, 3 och 4  
       inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. När  
       brandskyddskontrollen genomförs vid samma tillfälle som 
       rengöringen skall inställelseavgift utgå enligt taxa för rengöring 
      2.1. 
 
4.5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och  
      förbrukningsmaterial samt för protokollering av 
      brandskyddskontrollen och dokumentation av kontroll av 
      brandvarnare. 

5. Indexreglering av taxan 
    Timpriset för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras     
    årligen med av centrala parterna publicerat sotningsindex. Timpris 
    och objektpriser avrundas till närmast liggande hela krontal. 

 

 


