BRANDSKYDDSKONTROLLTAXA
VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT
FASTSTÄLLD ENLIGT SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDETS
CIRKULÄR 2002:83 OM INDEXJUSTERING AV SOTNINGSTAXA VID LOKALA FÖRHANDLINGAR
ENLIGT BESLUT AV KOMMUNSTYRELSEN 2005-06-13, § 232
ATT GÄLLA FR O M 2018-04-01
Taxa för brandskyddskontroll – Västerviks kommun
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.
Angivna avgifter i kronor exkl. moms.
Timtaxa
689 kr
Minuttaxa 11,48 kr
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Objekt i småhus
Grundavgift Inställelse för utförande av brandskyddskontroll
Helårsbebott hus
Fritidshus
Övriga byggnader

236,00
338,00
236,00

Kontrollavgift
Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal. Se nedan
Villapanna:
45minuter

517,00

Lokaleldstad:

402,00

35 minuter

Kontroll av tillkommande objekt. Se nedan
20 minuter

Kontroll av tillkommande objekt. Egen skorsten. Se nedan
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230,00

1.3

Tilläggsavgift
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning
eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i punkt
4.3 nedan.

2.

Övriga objekt
Kontrollavgift utgår med pris som anges i punkt 4.3 nedan.

3.

Avgift för efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning
med pris som anges i punkt 4.3.

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 en extra grundavgift enligt 1.1 i taxan.

4.2

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektsinnehavaren
begärt detta, utgår ersättning med pris som anges i punkt 4.3 med de kostnader arbetet föranleder.

4.3

Timersättning utgår med 689,00 kr.
Påbörjad kvartstimme räknas som hel kvartstimme under ordinarie arbetstid.
Påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme under icke ordinarie arbetstid.

4.4

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt punkterna 2, och 3 ovan inräknas
förflyttningstiden till och från förrättningsplatsen, dock längst avståndet från
sotarkammaren i norra resp södra distriktet i Västerviks kommun till förrättningsplatsen.

4.5

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

