
 
 

Ansvarig: Räddningschef 

Antaget: Kommunstyrelsen 2016-08-16, KS § 121 att gälla från och med 2016-07-01 

Revideras: 2017 

Taxa för brandskyddskontroll – Markaryds Kommun 
 

För utförande av brandskyddskontroll enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt tillhörande 

föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. 

Angivna avgifter i kronor exklusive moms. 

Timtaxa från och med 2016-07-01 = 731,11 kr = 12,19 kr/minut 

1. Objekt i småhus (avgifterna har avrundats) 

 

1.1. Grundavgift 

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll 

A) Helårsbebott hus     Ingår 

B) Fritidshus     Ingår 

 

1.2. Kontrollavgift 

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal 

Villapanna fastbränsle   49 minuter *  597 kr 

Villapanna oljeeldad   39 minuter *  475 kr 

Lokaleldstad   39 minuter *  475 kr 

Villapanna gaseldad   39 minuter *  475 kr 

 

Kontroll av tillkommande objekt, samma skorsten som första objekt 

Villapanna fastbränsle   20 minuter  244 kr 

Villapanna oljeeldad   20 minuter  244 kr 

Braskamin/kakelugn   20 minuter  244 kr 

Pelletskamin   20 minuter  244 kr 

Öppen spis/kamin   15 minuter  183 kr 

 

Kontroll av tillkommande objekt, egen skorsten 

Villapanna fastbränsle   30 minuter  366 kr 

Villapanna oljeeldad   30 minuter  366 kr 

Braskamin/kakelugn   30 minuter  366 kr 

Pelletskamin   30 minuter  366 kr 

Öppen spis/kamin   25 minuter  305 kr 



 
 
* I angivna priser ingår tid för inställelse och administration 

 

1.3. Tilläggsavgift 

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning 

uttas ersättning för mertiden med timpris som anges i punkt 3.1. nedan. 

1.4. Avgift för efterkontroll 

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med timpris 

som anges i punkt 3.1. samt transportersättning enligt 3.2. 

 

1.5. Avgift för extra inställelse 

För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och skäl för 

detta inte förelegat, utgår ersättning med timpris som anges i punkt 3.1. Här jämte utgår en 

ersättning med en administrationsavgift av 131 kr. 

 

1.6. Avgift för kontroll utförd utom ordinarie arbetstid  

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektsinnehavaren begärt detta, 

utgår ersättning med timpris som anges i punkt 3.1. samt med tillägg motsvarande de särskilt 

redovisade merkostnader som arbetet föranleder. 

 

2. Övriga objekt 
Kontrollavgift utgår med timpris som anges i punkt 3.1. nedan. 

 

2.1. Avgift för efterkontroll 

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med timpris 

som anges i punkt 3.1. samt transportersättning enligt punkt 3.2. 

 

2.2. Avgift för extra inställelse 

För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och skäl för 

detta inte förelegat, utgår ersättning med timpris som anges i punkt 3.1. Här jämte utgår en 

ersättning med en administrationsavgift av 131 kr. 

 

2.3. Avgift för kontroll utförd utom ordinarie arbetstid  

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektsinnehavaren begärt detta, 

utgår ersättning med timpris som anges i punkt 3.1. samt med tillägg motsvarande de särskilt 

redovisade merkostnader som arbetet föranleder. 

 

3. Ersättningar 
 

3.1. Timersättning 

Timersättning utgår per man med 731,11 kr 

 



 
 

3.2. Transportersättning 

Transportersättning för bil beräknas om kilometerersättning per påbörjad km till 

förrättningsplatsen, och åter. Vid beräkning tillämpas kommunens regler för användande av 

egen bil i tjänsten utan bilavtal. 

 

3.3. Övrigt 

I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmaterial samt 

för protokollföring av brandskyddskontrollen. 

4. Arbetstid 

 

4.1. Ordinarie arbetstid 

Med ordinarie arbetstid menas vardagar 07.00-15.30. 

 

4.2. Tidräkning 

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel 

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

halvtimme. 

 

Vid beräkning av arbetstidens längd för övriga objekt samt för efterkontroll (1.4. och 2.1.), 

extra inställelse (1.5. och 2.2.) utom arbetstid (1.6. och 2.3.), inräknas förflyttningstiden till och 

från förrättningsplatsen. 

 

5. Indexreglering av taxan 
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa gäller från 2016-07-01. Taxan revideras 

därefter årligen med av de centrala parterna, Svenska Kommunförbundet och Sveriges 

Skorstensfejarmästares Riksförbund, publicerat sotningsindex. 


