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§ 15 Dnr 2021/00015  

Taxa brandskyddskontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Taxan för brandskyddskontroll fastställs till 698,08 kronor från  

och med 2021-04-01. 

2. Taxan kommer hädanefter justeras enligt index från skorstensfejarmästarens 

riksförbund och samtidigt som  

sotningstaxan justeras. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2021-03-10 § 18 att föreslå kommunfullmäktige att 

justera taxa för brandskyddskontroll till  

698,08 kronor från och med 2021-04-01 samt att taxan hädanefter s 

ka justeras enligt index från skorstensfejarmästarens riksförbund och samtidigt som 

sotningstaxan justeras. 

Sveriges Kommuner och Region (SKR) och Sveriges Skorstensfejare-mästares 

Riksförbund (SSR) publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med 

Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet. Sotningsindexet 2020 kom sent 

eftersom avtalsrörelsen försköts på grund av pandemin. Berörda kommuner uppmanas att 

så snart som möjligt justera taxorna utifrån indexet. 

Taxan för sotning är redan beslutad för 2021 och beslutet ska ligga fast eftersom 

höjningen ligger i linje med SKR:s index. Taxan för sotning  

ligger i linje med priserna i övriga länet. Däremot saknas taxa för brandskyddskontroll. 

Miljö- och byggnadsnämnden har tittat på taxorna  

för Dala Mitt och jämfört även med andra dalakommuner. Taxan för brandskyddskontroll 

hamnar lägre än genomsnittet och för att hamna på  

en jämförbar nivå med övriga länet behövs en större justering göras. 

Brandskyddskontrollens taxa behöver därför höjas från 667,38 kr till  

698,08 kr, vilket är en uppräkning med 4,60 %. 

Yrkanden 

Joakim Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

 



Taxa för brandskyddskontroll            

Kommun:

Gällande: 2021-04-01 - 2022-03-31

Föregående års brandskyddskontrollstaxa: 667,38 kr

Sotningsindex för år 2021: 4,60%

Brandskyddskontrollstaxa efter indexuppräkning: 698,08 kr

1.    Objekt i småhus Minuter Avgift

1.1 Grundavgift

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll 

1.1.1 Helårsbebott hus  15,28 177,78 kr

1.1.2 Fritidshus  28,95 336,82 kr

(exkl.moms)

Alternativ A

1.2 Kontrollavgift

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal

1.2.1 Fastbränsleeldad värmepanna 45 523,56 kr

1.2.2 Oljeeldad värmepanna 45 523,56 kr

1.2.3 Lokaleldstad 45 523,56 kr

(exkl.moms)

Kontroll av tillkommande objekt på samma skorsten

1.2.4 Fastbränsleeldad värmepanna 20 232,69 kr

1.2.5 Oljeeldad värmepanna 20 232,69 kr

1.2.6 Lokaleldstad 20 232,69 kr

(exkl.moms)

Kontroll av tillkommande objekt på annan skorsten

1.2.7 Fastbränsleeldad värmepanna 20 232,69 kr

1.2.8 Oljeeldad värmepanna 20 232,69 kr

1.2.9 Lokaleldstad 20 232,69 kr

(exkl.moms)

Alternativ B

1.2 Kontrollavgift

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.3.

1.3 Tilläggsavgift

2. Övriga objekt

2.1 Kontrollavgift

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.3.

3. Avgift för efterkontroll

4. Särskilda bestämmelser
4.1 15,55 180,92 kr

(exkl.moms)

4.2

4.3 Timersättning utgår per man med 698,08 kr

(exkl.moms)

Fyll i de gula fälten. Vid utskrift välj fliken Utskrift nedan och skriv ut. 

Skulle uppgifterna nedan inte stämma med ert avtal med kommunen så 

kontakta Johan Schön på johan.schon@skorstensfejare.se

Smedjebacken

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. 

0 = ingår i kontrollavgiften

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning 

för mertiden med pris, som anges i 4.3. 

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.3 samt 

transportersättning.

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

förelegat, utgår extra avgift för återbesök enligt 4.1. Härjämte utgår ersättning enligt ordinarie taxa för 

brandskyddskontrollen. 

 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, 

utgår ersättning med pris som anges i 4.3 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. 

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. 

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

Antal minuter x 1,5 



4.4

5. Indexreglering av taxan

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas förflyttningstiden 

till och från arbetsplatsen.

I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av 

brandskyddskontrollen. 

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska 

Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat Sotningsindex.
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