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Taxa för brandskyddskontroll – Varbergs kommun 
Fr. o m 2018-04-01 

 

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, 

samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. 

 

Angivna avgifter i kronor exkl. moms. 

 

Timtaxa 846 kr 

Minuttaxa 14,10 kr 

 

 

1.      Objekt i småhus  

1.1   Grundavgift  

  Inställelse för utförande av brandskyddskontroll ingår 

  1 Helårsbebott hus ingår 

  2 Fritidshus ingår 

    

1.2  Kontrollavgift  

 1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal  

  Villapanna fastbränsle:   49 minuter 691,00 

  Villapanna oljeeldad:     39 minuter 550,00 

  Lokaleldstad:                39 minuter 550,00 

  Villapanna gaseldad 22 minuter 310,00 

     

  2 Kontroll av tillkommande objekt. Samma skorsten som första ob-

jekt 

 

   Villapanna fastbränsle:  20 minuter 282,00 

   Villapanna oljeeldad: 20 minuter 282,00 

  Braskamin/kakelugn: 20 minuter 282,00 

  Pelletskamin: 20 minuter 282,00 

  Öppen spis/kamin: 15 minuter 212,00 

    

 3 Kontroll av tillkommande objekt. Egen skorsten  

  Villapanna fastbränsle:   30 minuter 423,00 

   Villapanna oljeeldad: 30 minuter 423,00 

  Braskamin/kakelugn: 30 minuter 423,00 

  Pelletskamin: 30 minuter 423,00 

  Öppen spis/kamin: 25 minuter 353,00 

 
1.3 Tilläggsavgift 

  För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning  

 eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i punkt 

4.4 nedan. 

 

2.  Övriga objekt 
Kontrollavgift utgår med pris som anges i punkt 4.4 nedan. 
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3.  Avgift för efterkontroll 
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning 

med pris som anges i punkt 4.4 samt transportersättning enligt punkt 4.2. 

 

4. Särskilda bestämmelser 

 
4.1  För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie  

avisering och skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning med pris som 

anges i punkt 4.4 samt transportersättning enligt punkt 4.2. Härjämte utgår er-

sättning med en administrationsavgift av 142,00 kr.  

 
4.2  Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad  

km till förrättningsplatsen, och åter. Reslängden får dock aldrig sättas längre än 

avståndet mellan Varbergs centrum och förrättningsplatsen. 

 
Ersättning utgår enligt Varbergs kommuns regler för användande av egen bil i 

tjänsten utan bilavtal. 

 

4.3  För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektsinnehavaren 

begärt detta, utgår ersättning med pris som anges i punkt 4.4 samt med tillägg 

motsvarande de särskilt redovisade merkostnader som arbetet föranleder.  

 

Med ordinarie arbetstid menas vardagar kl 07.00-15.30.  

 

4.4 Timersättning utgår med 846,00 kr.  

 

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 enligt punkterna 2, 3 och 4 ovan inräknas 

förflyttningstiden till och från förrättningsplatsen, dock längst avståndet från 

Varbergs centrum till förrättningsplatsen.  

 

4.5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbruknings-

materiel samt för protokollering av brandskyddskontrollen. 

 

5. Indexreglering av taxan 
 
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa gäller fr. o m 2018-04-01. 

Taxan revideras årligen med av de centrala parterna, Svenska Kommunförbundet 

och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund, publicerat sotningsindex.  

 
--------------------- 


