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Avgifter brandskyddskontroll från och med
2021-02-01
Avgifter för brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot
olyckor, SFS 2003:778. Beslutade 2014-04-28 av kommunfullmäktige i
Hammarö kommun att gälla i Hammarö kommun från och med 2014-07-01.
Justeras årligen enligt SKR:s sotningsindex.
Avgifterna gäller från och med 2021-02-01 efter justering enligt
sotningsindex 2020.
Avgifterna anges i SEK exklusive lagstadgad moms.
1. Objekt i småhus
1.1 Grundavgift

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll i
1.1.1 helårsbebott hus ........................................................................ 247,00
1.1.2 fritidshus .................................................................................... 356,00
1.2 Kontrollavgift

1.2.1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal ........................... 795,00
1.2.2 Kontroll av eldstad i samma byggnad som 1.2.1 ...................... 267,00
1.3 Tilläggsavgift

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning
eller läckagemätning utgår ersättning med belopp som anges i 4.4.
2. Övriga objekt
Kontrollavgift utgår med belopp som anges i 4.4.
3. Avgift för efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår
ersättning med belopp som anges i 4.4 samt transportersättning.
4. Särskilda bestämmelser
4.1

För inställelse då fastighetsägaren eller nyttjaren av
brandskyddskontrollpliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande
på härför angiven tidpunkt utgår ersättning för inställelsen med 282,00 kr
samt transportersättning.
Webbplats
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Räddningstjänsten Karlstadsregionen

raddningkarlstad.se

raddningstjansten@karlstad.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Säte

Bankgiro
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653 40 Karlstad
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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 för resa med egen bil enligt kommunens resereglemente.
Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga
körsträcka. 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 belopp som anges
i 4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.
4.4

Timersättning utgår per man med 795,00 kr. För kontroll 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 inräknas tiden för
förflyttning till och från förrättningsplatsen.
4.5

I angivna avgifter ingår ersättning för teknisk utrustning och
förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.
5. Indexreglering av avgifterna
Avgifterna för brandskyddskontroll enligt detta beslut revideras årligen med
av Sveriges Kommuner och Regioner och Skorstensfejarmästarnas
Riksförbund överenskommet sotningsindex. Revideringen sker vid den
tidpunkt då överenskommet sotningsindex publiceras. Öresutjämning ska ske
till närmast högre krontal.

