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Beslutad när:

2018-05-29 § 50

Beslutad av

Teknik- och servicenämnden

Diarienummer:

TSN/2018:271-100

Ersätter:
Gäller för:

Taxa för brandskyddskontroll i Strängnäs kommun 2017
beslutad av Teknik- och servicenämnden 2017-05-30 § 60
Fastighetsägare i Strängnäs kommun

Gäller fr o m:

2018-06-01

Gäller t o m:

2019-03-31 eller nytt beslut om taxa

Dokumentansvarig:

Mårten Eskilsson, Räddningschef

Uppföljning:

Årligen

Taxa för brandskyddskontroll i Strängnäs kommun 2018
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen (SFS 2003:778) om skydd
mot olyckor samt tillhörande föreskrifter uttas i Strängnäs kommun avgifter enligt denna taxa.
Exkl moms Inkl moms

1.

Timersättning
Avgifterna grundas på följande timersättning gällande från 2018-06-01:

702 kr

877 kr

2.

Objekt i småhus

2.1

Grundavgift (inställelse för utförande av brandskyddskontroll, se även punkt 5.)
1. Helårsbebott hus

230 kr

287 kr

2. Fritidshus

393 kr

491 kr

Kontrollavgift
1. Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal

526 kr

658 kr

2. Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i
samma skorsten som 2.2.1.

234 kr

292 kr

2.2

2.3

Tilläggsavgift
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning
eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med timersättning enligt 1.

3.

Övriga objekt

3.1

Kontrollavgift utgår med timersättning enligt 1. Även körtiden inkluderas.

4.

Avgift för efterkontroll
Separat efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd
Kontrollavgift utgår med timersättning enligt 1. Även körtiden inkluderas.

5.

Särskilda bestämmelser

5.1

Extra inställelse
För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering
och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår avgift för återbesök.
Denna avgift utgörs av timersättning enligt 1 inklusive körtid och 10 minuters
administration, transportersättning enligt 5.2 samt grundavgift för första
inställelsen.
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5.2

Transportersättning
Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad kilometer
av avståndet fram och tillbaka till förrättningsplatsen. Vid beräkningen tillämpas
regler för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil utgår
ersättning med den verkliga kostnaden.

5.3

Obekväm arbetstid
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid efter önskemål från objektsägaren
utgår timersättning enligt 1 för tidsåtgång inklusive körtid samt tillägg motsvarande
de merkostnader som arbetet föranleder.

5.4

Beräkning av timersättning
Timersättning utgår per man.
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som
hel kvartstimme.
För kontroll utförd på obekväm arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

