
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 

AU § 1:14 Dnr. KS 2014/0351-406 

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Godkänna föreliggande förslag till taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll. 

1. Taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll från 2015-01-01. 

2. Taxa för brandskyddskontroll, uppräknad per 2014-07-01. 

3. Taxa för sotning/rengöring, uppräknad per 2014-07-01. 

Taxorna 2 och 3 ovan justeras årligen från och med 2015 med av Sveriges Kommuner och 
Landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares riksförbund fastställt sotningsindex. 

Sammanfattning 
Ett förslag till taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll har upprättats av 
Storstockholms brandförsvar. Föreslaget innebär att taxorna uppjusteras 1,8 %. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2014-12-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att 
Godkänna föreliggande förslag till taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll. 
1. Taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll från 2015-01-01. 
2. Taxa för brandskyddskontroll, uppräknad per 2014-07-01. 
3. Taxa för sotning/rengöring, uppräknad per 2014-07-01. 
Taxorna 2 och 3 ovan justeras årligen från och med 2015 med av Sveriges Kommuner och 
Landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares riksförbund fastställt sotningsindex. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Datum 2014-12-09 
Dnr 2014/0351-406 

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll 

Sammanfattning 

Ett förslag till taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll har upprättats av 
Storstockholms brandförsvar. Föreslaget innebär att taxorna uppjusteras 1,8%. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna föreliggande förslag till taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll 

1. Taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll från 2015-01-01 
2. Taxa för brandskyddskontrol, uppräknad per 2014-07-01 
3. Taxa för sotning/rengöring uppräknad per 2014-07-01 

Taxorna 2 och 3 ovan justeras årligen från och med 2015med av Sveriges Kommuner och Landsting 
och Sveriges Skorstensfejarmästares riksförbund fastställt sotningsindex. 

Taxor ska fastställas för tillstånd, tillsyn, brandskyddskontroll utifrån gällande lagstiftning. Enligt en 
dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2013 ska beslut om taxor fattas av respektive 
medlemskommuns fullmäktige församling. Direktionen för Storstockholms brandförsvar förslår 
därför att medlemskommunerna antar föreliggande förslag till Taxor. 

Förvaltningens slutsatser 

Föreliggande förslag har tillkommit för att taxorna för Storstockholms brandförsvar skall vila på en 
rättslig grund. Den höjning av taxorna som förslås har bedömts behövas för att kompensera för 
kostnadsutveckling, främst löneutveckling. 

Bilaga: 
Förslag till taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll upprättat av 
Storstockholms brandförsvar 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef 
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Sammanträdesdatum 2014-06-09 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
DIREKTIONEN 

8(16) 

§ 24 Dnr 203-515/2014 

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll 

Underlag 
Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 203-515/2014 med bilagor. 

Beslut 
Direktionen tillstyrker föreslagna taxor samt beräkningsgrund utifrån SKL:s sot-
ningsindex och föreslår medlemskommunernas kommunfullmäktige att anta förelig
gande förslag. 
1. Taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll från 2015-01-01 
2. Taxa för brandskyddskontroll, uppräknad per 2014-07-01 
3. Taxa för sotning/rengöring, uppräknad per 2014-07-01 
4. Taxorna, för punkt 2 och 3 ovan, justeras årligen från och med 2015, med av Sveri

ges Kommuner och Landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund 
fastställt sotningsindex enligt tidigare beslut i förbundsfullmäktige. 

Ärendet 
Taxor ska fastställas för tillstånd, tillsyn, efterkontroll, sotning och brandskyddskontroll 
utifrån gällande lagstiftning. Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2013 ska be
slut om taxor fattas av respektive medlemskommuns fullmäktigeförsamling. För att 
kompensera för kostnadsutveckling, främst löneökning, föreslås taxorna för tillstånd, 
tillsyn och efterkontroll uppjusteras med 1,8 procent fr.o.m. 2015. Taxor för sotning och 
brandskyddskontroll baseras på ett beslut taget i förbundsfullmäktige 2010. Beslutet 
som fastställdes i förbundsfullmäktige föreslås fastställas på nytt. Föreslagna taxor är 
uppräknade utifrån fastställt SKL index och gäller från och med 2014-07-01. 

Beslut enligt förbundets förslag. 

Protokollsutdrag 
Medlemskommuner 

Ordf. och justerares sign Utdragsbestyrkande 



Storstockholms 
brandförsvar 

2014-08-19 

Till SSBF:s medlemskommuner 

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brand
skyddskontroll - missiv 

Direktionen för Storstockholms brandförsvar beslutade vid sitt sammanträde den 
9 juni 2014 att tillstyrka föreslagna taxor samt beräkningsgrund utifrån SKL:s sot-
ningsindex - för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll - samt att föreslå 
medlemskommunernas kommunfullmäktige att anta förslaget. 

Vid frågor om tillstånd och tillsyn, kontakta Leif Grönlund på tel 454 88 52. Frågor om 
sotning och brandskyddskontroll besvaras av Rolf Almkvist på tel 454 87 15. 

Härmed översändes tjänsteutlåtandet och protokollsutdrag för kännedom och beslut i 
respektive medlemskommuns fullmäktige. 

Anna Karin Gidlund 
Direktionens sekreterare 



Storstockholms 
brandförsvar 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2014-04-10 

203-515/2014 

Handläggare 
Britt Ståldal 

Till 
Direktionen 

08-454 8891 

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brand
skyddskontroll 
Förslag till beslut 
Direktionen tillstyrker föreslagna taxor samt beräkningsgrund utifrån SKL:s sot-
ningsindex och föreslår medlemskommunernas kommunfullmäktige att anta förelig
gande förslag. 

1. Taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll från 2015-01-01 

2. Taxa för brandskyddskontroll, uppräknad per 2014-07-01 

3. Taxa för sotning/rengöring, uppräknad per 2014-07-01 

4. Taxorna, för punkt 2 och 3 ovan, justeras årligen från och med 2015, med av 
Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Sko rstensfej ar mästares Riksför
bund fastställt sotningsindex enligt tidigare beslut i förbundsfullmäktige. 

Göran Gunnarsson Lena Nevbrant 
Förbundsdirektör Ekonomichef 

Sammanfattning 
Taxor ska fastställas för tillstånd, tillsyn, efterkontroll, sotning och brandskyddskon
troll utifrån gällande lagstiftning. Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2013 
ska beslut om taxor fattas av respektive medlemskommuns fullmäktigeförsamling. För 
att kompensera för kostnadsutveckling, främst löneökning, föreslås taxorna för till
stånd, tillsyn och efterkontroll uppjusteras med 1,8 procent fr.o.m. 2015. Taxor för sot
ning och brandskyddskontroll baseras på ett beslut taget i förbundsfullmäktige 2010. 
Beslutet som fastställdes i förbundsfullmäktige föreslås fastställas på nytt. Föreslagna 
taxor är uppräknade utifrån fastställt SKL index och gäller från och med 2014-07-01. 
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Storstockholms 
brandförsvar TJÄNSTEUTLÅTANDE 

2014-04-10 
203-515/2014 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen och avdelningen för riskhanteringen. 

Bakgrund 
Tillsyn, efterkontroll och tillstånd 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) och föreskrifter om tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor ska 
kommunen bedriva tillsyn, göra uppföljning i form av efterkontroller samt göra till
ståndsprövningar. 

SSBF har enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE), rätt att ta ut avgift för att täcka brandförsvarets 
självkostnad för tillsyn och efterkontroll. 

Från hösten 2013 gäller nya föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd för hantering av 
brandfarliga gaser och vätskor. Enligt de nya föreskrifterna ska även tidsbegränsad 
hantering omfattas av tillståndsplikt. Detta gäller när verksamhetsutövaren överskrider 
vissa mängder som stipuleras i föreskriften. Exempel på sådana verksamheter som 
berörs är byggarbetsplatser, reparationsarbeten och tillfälliga publika verksamheter. 

Beslut ska fattas au respektive medlemskommuns fullmäktig eför samling 
En dom i Högsta förvaltningsdomstolen från 2013-12-12 (Mål nr 3835-12), fastslog bl.a. 
följande. "Reglerna i 8 kap. regeringsformen möjliggör att viss angiven föreskriftsrätt 
kan delegeras till kommun. Däremot kan föreskriftsrätt inte delegeras till kommunal
förbund". Detta innebär att beslut om taxor avseende tillsyn och efterkontroll samt till
stånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor ska beslutas av respektive med
lemskommuns fullmäktigeförsamling. 

Taxa för tillsyn och tillstånd 
Taxan för tillsyn och tillstånd baseras på en beräknad timkostnad där lönekostnad, 
kostnader för fordon, lokaler och kringkostnader legat till grund för beräkningen. 

Taxan fastställs årligen och från och med 2014 är det respektive medlemskommuns 
fullmäktigeförsamling som fattar beslut om den. 

Storstockholms brandförsvar bedömer att taxan bör uppjusteras med 1,8 procent 
fr.o.m. 2015, bilaga 1, för att kompensera kostnadsutvecklingen, främst löneökning. 

Sotning/rengöring och brandskyddskontroll 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och därtill hörande förordning 
(203:789) ska kommunen tillse att sotning/rengöring och brandskyddskontroll utförs. 

En kommun får enligt 3 kap. 6 § lagen om skydd mot olyckor föreskriva att avgift ska 
debiteras för sotning/rengöring samt brandskyddskontroll. Enligt kommunallagen får 
avgiften inte överstiga självkostnaden för tjänsternas utförande. 
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Storstockholms 
brandförsvar TJÄNSTEUTLÅTANDE 

2014-04-10 
203-515/2014 

Taxor föi' sotning och brandsky ddskontroll beslutat au förbundsfullmäktige 
Den 9 november 2010 § 31 beslutade förbundsfullmäktige om nya taxor för 
sotning/rengöring och brandskyddskontroll som trädde i kraft 2011-01-01, 
dnr 309-1300/2010. Förbundsfullmäktige beslutade också att taxorna årligen 
skulle justeras med av Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Skorstens-
fejarmästares Riksförbund fastställt sotningsindex (bilaga 4). 

Beslut om inställelseavgift fastställt av direktionen 2013 
Den 26 mars 2013 beslutade direktionen, dnr 309-196/2013 (bilaga 5) om en avgift om 
12 kronor per inställelse för sotning/rengöring för att täcka egna kostnader för brand
försvarsförbundets hantering av klagomål, frågor avseende bl. a bristfällig service, 
bristfälliga sotningar/rengöringar och felaktiga debiteringar. Härutöver har brandför
svarsförbundet kostnader för uppföljning av verksamheten, uppföljningsbesök hos 
entreprenörerna, uppföljning av avtal, metodutveckling och administration. Grund
avgiften för inställelse för sotning/rengöring höjdes med 12 kronor per man och till
fälle. (1 juli 12,40 kronor). Brandförsvaret tar ut en motsvarande självkostnad om 
16,05 kronor per inställelse (1 juli) för brandskyddskontroll. 

Taxor för sotning och brandskyddskontroll 
Taxor för sotning/rengöring och brandskyddskontroll är satta efter brandförsvarets 
upphandlingar i konkurrens år 2010. Brandförsvaret har fått konkurrenskraftiga 
offerter i samband med upphandlingarna. Beslutade taxor bygger på bästa offererade 
priser i upphandlingarna. Tjänsterna utförs av entreprenörer enligt avtal med brand
försvaret. 

Taxorna justeras årligen, utifrån fastställt beslut i förbundsfullmäktige, med av Sveriges 
Kommuner och Landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund fastställt 
sotningsindex. 

Förslagna taxor, bilaga 2 och bilaga 3, är uppräknade med index 2012-07-01 (3,71%), 
2013-07-01 (1,72%) och 2014-07-01 (1,66%). 

Avgifter 
Avgifter för utbildning, lokalhyror och tilläggstjänster m.m. fattar Storstockholms 
brandförsvars direktion beslut om. Avgifter kommer att behandlas separat i samband 
med budget och verksamhetsplan för 2015. 

Förbundets förslag 
Direktionen föreslås godkänna och därefter överlämna till medlemskommunernas 
fullmäktigeförsamlingar för beslut: 
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w Storstockholms 
brandförsvar TJÄNSTEUTLÅTANDE 

2014-04-10 
203-515/2014 

förbundets förslag till taxor för tillsyn och efterkontroll enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE), samt taxa för tillstånd enligt LBE i bilaga 1. 

förbundets förslag till taxor för sotning/rengöring och brandskyddskontroll enligt 
LSO (2003:778) och därtill hörande förordning (203:789) i bilaga 2 och 3 

förbundets förslag att förbundsfullmäktiges beslut avseende sotning/rengöring och 
brandskyddskontroll (9 november 2010 § 31) som trädde i kraft 2011-01-01, dnr 
309-1300/2010 samt beslutet i direktionen 2013-05-26, dnr 309-196/2013, om 
taxa för sotning/rengöring, fastställs på nytt. (bilaga 4 och 5) 

Bilagor 
Bilaga 1 Taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll 
Bilaga 2 Taxa för sotning och rengöring 
Bilaga 3 Taxa för brandskyddskontroll 
Bilaga 4 "Taxor för brandskyddskontroll samt sotning/rengöring från och med 

2011-01-01", dnr 309-1300/2010, inklusive protokollsutdrag 
Bilaga 5 "Taxa för sotning/rengöring från och med 2013-05-01" dnr 309-

196/2013, inklusive protokollsutdrag 
Bilaga 6 Aktuella taxor, fr.o.m. 2013-07-01, för sotning/rengöring och 

brandskyddskontroll 
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Storstockholms 
brandförsvar 

2014-04-09 

Bilaga i 

Taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll 2015 

Tillämpningsområde 

Storstockholms brandförsvar 
Taxor fr.o.m. år 2015 för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor(LSO) och 
lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillstånd enligt 
föreskrifter (MSBFS 2013:3) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor. 

Tillsynskategori 

Tillsyn på plats enligt LSO eller 
LBE 

3 314 kr/besök 

Tillsyn på plats enligt både LSO 
och LBE 

4 418 kr/besök 

Avgränsad tillsyn på plats 
oberoende av lagstiftning 

1 657 kr/besök 

Efterkontroll på plats 1105 kr/besök 

Timtaxa 1105 kr/besök 

Tillstånd 

Tillstånd enligt LBE 1105 kr/besök 



Storstockholms 
brandförsvar 

System för taxor - tidsredovisning 

i. TILLSYN, LSO eller LBE Tid: Kommentar: 

Enhetstaxa 
• Planering/bokning 30 min 
• Resa till objektet 30 min 
• LSO-tillsyn 60 min 
• Resa från objektet 30 min 
• Registrering och grundprotokoll 30 min 
Summa 3 timmar 

Tillägg 
• Kompletterande tillsyn Faktisk tid per påbörjad halvtimme 
• Kompletterande protokoll Faktisk tid per påbörjad halvtimme 

2. TILLSYN, LSO & LBE Tid: Kommentar: 

Enhetstaxa 
• Planering/bokning 30 min 
• Resa till objektet 30 min 
• LSO-tillsyn 60 min 
• LBE-tillsyn 45 min 
• Resa från objektet 30 min 
• Registrering och grundprotokoll 45 min 
Summa 4 timmar 

Tillägg 
• Kompletterande tillsyn Faktisk tid per påbörjad halvtimme 
• Kompletterande protokoll Faktisk tid per påbörjad halvtimme 

3. AVGRÄNSAD TILLSYN LSO/LBE Tid: Kommentar: 

Löpande per påbörjad halvtimme som inkluderar Planeringstid och Löpande per påbörjad halvtimme som inkluderar 
administrativ hand
läggningstid är liten 

• Resa till och från objektet 60 min 
• Tillsyn och protokoll 30 min 
• Registrering och grundprotokoll 
Summa Minst 1,5 timmar 

Tillägg 
• Kompletterande tillsyn Faktisk tid per påbörjad halvtimme 
• Kompletterande protokoll Faktisk tid per påbörjad halvtimme 
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Storstockholms 
brandförsvar 

4. EFTERKONTROLL PÅ PLATS Tid: Kommentar: 

Löpande per påbörjad halvtimme som inkluderar Efterkontroll sker 
oftast i samband 
med andra 
förrättningar 

• Efterkontroll 
• Registrering 
Summa Minst 1 timme 

Tillägg 
• Kompletterande tillsyn Faktisk tid per påbörjad halvtimme 
• Kompletterande protokoll Faktisk tid per påbörjad halvtimme 
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Storstockholms 
brandförsvar 

2014-04-11 

Bilaga 2 

Taxa för brandskyddskontroll fr.o.m. 2014-07-01 

Tillämpningsområde 

Storstockholms brandförsvar 

För utförande av föreskriven brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot 
olyckor (2003:778) utgår ersättning enligt denna taxa. Priserna är angivna med och 
utan mervärdeskatt, moms 25 %. 

Kronor 
exklusive 

moms 

Kronor 
inklusive 

moms 
1. Grundavgift för inställelse 

För inställelse inom fastighet för ordinarie kontroll, eller 
efterkontroll efter meddelat föreläggande, utgår avgift per man och 
tillfälle enligt nedan. Inrymmer fastigheten flera byggnader vilkas 
avstånd överstiger 200 meter från huvudbyggnaden debiteras 
grundavgift och första objektavgift för var och en av dessa 
byggnader. 

1.1 Fast avgift (per man och tillfälle) 100,80 126,00 

1.2 Tilläggsavgift för fastighet utan fast landförbindelse med 
fastlandet (per man och tillfälle) 

118,00 147,50 

2. Objektsavgift 
2.1 För kontroll av objekt i småhus. 

Överstiger tidsåtgången vid kontrollen 30 minuter uttas 
ersättning, för överskjutande faktisk tidsåtgång, per man och 
timme med pris som anges i 3.4. Tidrapport lämnas. 

281,50 351,88 

2.2 För kontroll av objekt i byggnader som ej är småhus uttas 
ersättning per man och timme, med pris som anges i 3.4. 
Parterna kan träffa skriftlig överenskommelse om fast pris. 



Storstockholms 
brandförsvar 

3. Särskilda bestämmelser 

3.1 För särskild brandskyddskontroll, beslutad av Storstockholms 
brandförsvarsförbund, utgår ersättning per man och timme, 
med pris som anges i 3.4. Vid beräkning av tidsåtgången inräknas 
förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. 
Restid ska specificeras. 

3.2 I det fall aviserad kontrollförrättning inte kan utföras, och 
avbokning inte gjorts innan inställelse skett, utgår avgift såsom om 
kontrollen utförts. För objekt enligt 2.2 ovan utgår avgift för 
nedlagd tid (inkl. tid för för- och efterarbete) med pris enligt 3.4. 

3.3 För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid (normalt 
vardagar mellan 06.00 -17.00), orsakat av att objektet inte är 
tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas dubbel ersättning 
enligt 1, 2 samt 3.1. 

3.4 Timersättning utgår med. 
Timersättning debiteras i timmar och minuter utan avrundning. 

3.5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för förbrukningsmaterial 
och konventionell teknisk utrustning, t.ex. temperaturmätare, 
tryckmätare etc. För användande av speciell teknisk utrustning, 
exempelvis skylift etc. utgår tilläggsersättning enligt 
överenskommelse med den betalande. 

3.6 Taxan revideras årligen med Sotningsindex, som överenskommits 
mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

563,05 703,81 
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Storstockholms 
brandförsvar 

2014-04-11 

Bilaga 3 

Taxa för sotning och rengöring fr.o.m. 2014-07-01 

Tillämpningsområde 

Storstockholms brandförsvar 

För utförande av föreskriven sotning (rengöring) enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot 
olyckor (2003:778) utgår ersättning enligt denna taxa. Priserna är angivna med och utan 
mervärdeskatt, moms 25 %. 

Kronor 
exklusive 

moms 

Kronor 
inklusive 

moms 
1. Grundavgift för inställelse 

För inställelse inom fastighet för sotning utgår avgift per man och 
tillfälle enligt nedan. Inrymmer fastigheten flera byggnader vilkas 
avstånd överstiger 200 meter från huvudbyggnaden debiteras 
grundavgift enligt 1 och objektavgift enligt 2 för var och en av dessa 
byggnader. 

1.1 Fast avgift (per man och tillfälle) 74,60 93,25 

1.2 Tilläggsavgift för fastighet utan fast landförbindelse med fastlandet 
(per man och tillfälle) 

104,05 130,06 

2. Objektsavgift 
2.1 För sotning av objekt i småhus. 

Överstiger tidsåtgången vid sotningen 30 minuter uttas ersättning, 
för överskjutande faktisk tidsåtgång, per man och timme med pris 
som anges i 3.3. Tidrapport lämnas. 

205,90 257,38 

2.2 För sotning av objekt i byggnader som ej är småhus uttas ersättning 
per man och timme, med pris som anges i 3.3. Parterna kan träffa 
skriftlig överenskommelse om fast pris. 



Storstockholms 
brandförsvar 

3. Särskilda bestämmelser 

3.1 I det fall aviserad sotningsförrättning inte kan utföras, och 
avbokning inte gjorts innan inställelse skett, utgår avgift som om 
sotning utförts. För objekt enligt 2.2 ovan utgår avgift för nedlagd tid 
(inkl. tid för för- och efterarbete) med pris enligt 3.3. 

3.2 För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att 
objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas dubbel 
ersättning enligt 1 respektive 2. 

3.3 Timersättning utgår med 
Timersättning debiteras i timmar och minuter utan avrundning. 

3.4 I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk 
utrustning, t.ex. stoftsugare, tvättaggregat etc. För användande av 
speciell teknisk utrustning, exempelvis skylift etc. utgår 
tilläggsersättning enligt skriftlig överenskommelse med den 
betalande. Förbrukningsmaterial såsom t.ex. rengöringsmedel etc. 
debiteras separat enligt redovisad förbrukning. 

3.5 Taxan revideras årligen med Sotningsindex, som överenskommits 
mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

411,80 514,75 

2/2 
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Bilaga 6 

Taxa för sotning och rengöring fr.o.m.2013-07-01 
Tillämpningsområde 

Storstockholms brandförsvar 

För utförande av föreskriven sotning (rengöring) enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot 
olyckor (2003:778) utgår ersättning enligt denna taxa. Priserna är angivna med och utan 
mervärdeskatt, moms 25 %. 

Kronor 
exklusive 

moms 

Kronor 
inklusive 

moms 
1. Grundavgift för inställelse 

För inställelse inom fastighet för sotning utgår avgift per man och 
tillfälle enligt nedan. Inrymmer fastigheten flera byggnader vilkas 
avstånd överstiger 200 meter från huvudbyggnaden debiteras 
grundavgift enligt 1 och objektavgift enligt 2 för var och en av dessa 
byggnader. 

1.1 Fast avgift (per man och tillfälle) 73,40 91,75 

1.2 Tilläggsavgift för fastighet utan fast landförbindelse med fastlandet 
(per man och tillfälle) 

102,35 127,94 

2. Objektsavgift 
2.1 För sotning av objekt i småhus. 

Överstiger tidsåtgången vid sotningen 30 minuter uttas ersättning, 
för överskjutande faktisk tidsåtgång, per man och timme med pris 
som anges i 3.3. Tidrapport lämnas. 

202,50 253,13 

2.2 För sotning av objekt i byggnader som ej är småhus uttas ersättning 
per man och timme, med pris som anges i 3.3. Parterna kan träffa 
skriftlig överenskommelse om fast pris. 



Storstockholms 
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3. Särskilda bestämmelser 

3.1 I det fall aviserad sotningsförrättning inte kan utföras, och 
avbokning inte gjorts innan inställelse skett, utgår avgift som om 
sotning utförts. För objekt enligt 2.2 ovan utgår avgift för nedlagd tid 
(inkl. tid för för- och efterarbete) med pris enligt 3.3. 

3.2 För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att 
objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas dubbel 
ersättning enligt 1 respektive 2. 

3.3 Timersättning utgår med 
Timersättning debiteras i timmar och minuter utan avrundning. 

3.4 I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk 
utrustning, t.ex. stoftsugare, tvättaggregat etc. För användande av 
speciell teknisk utrustning, exempelvis skylift etc. utgår 
tilläggsersättning enligt skriftlig överenskommelse med den 
betalande. Förbrukningsmaterial såsom t.ex. rengöringsmedel etc. 
debiteras separat enligt redovisad förbrukning. 

3.5 Taxan revideras årligen med Sotningsindex, som överenskommits 
mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

405,10 506,38 

2/4 
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Taxa för brandskyddskontroll fr.o.m.2013-07-01 

Tillämpningsområde 

Storstockholms brandförsvar 

För utförande av föreskriven brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot 
olyckor (2003:778) utgår ersättning enligt denna taxa. Priserna är angivna med och 
utan mervärdeskatt, moms 25 %. 

1. Grundavgift för inställelse 
För inställelse inom fastighet för ordinarie kontroll, eller 
efterkontroll efter meddelat föreläggande, utgår avgift per man och 
tillfälle enligt nedan. Inrymmer fastigheten flera byggnader vilkas 
avstånd överstiger 200 meter från huvudbyggnaden debiteras 
grundavgift och första objektavgift för var och en av dessa 
byggnader. 

1.1 Fast avgift (per man och tillfälle) 

1.2 Tilläggsavgift för fastighet utan fast landförbindelse med 
fastlandet (per man och tillfälle) 

2. Objektsavgift 
2.1 För kontroll av objekt i småhus. 

Överstiger tidsåtgången vid kontrollen 30 minuter uttas 
ersättning, för överskjutande faktisk tidsåtgång, per man och 
timme med pris som anges i 3.4. Tidrapport lämnas. 

2.2 För kontroll av objekt i byggnader som ej är småhus uttas 
ersättning per man och timme, med pris som anges i 3.4. 
Parterna kan träffa skriftlig överenskommelse om fast pris. 

Kronor 
exklusive 

moms 

99,15 

116,05 

276,90 

Kronor 
inklusive 

moms 

123,94 

145,06 

346,13 

3. Särskilda bestämmelser 

3.1 För särskild brandskyddskontroll, beslutad av Storstockholms 
brandförsvarsförbund, utgår ersättning per man och timme, 
med pris som anges i 3.4. Vid beräkning av tidsåtgången inräknas 
förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. 
Restid ska specificeras. 

3/4 



Storstockholms 
brandförsvar 

3.2 I det fall aviserad kontrollförrättning inte kan utföras, och 
avbokning inte gjorts innan inställelse skett, utgår avgift såsom om 
kontrollen utförts. För objekt enligt 2.2 ovan utgår avgift för 
nedlagd tid (inkl. tid för för- och efterarbete) med pris enligt 3.4. 

3.3 För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid (normalt 
vardagar mellan 06.00 -17.00), orsakat av att objektet inte är 
tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas dubbel ersättning 
enligt 1, 2 samt 3.1. 

3.4 Timersättning utgår med. 
Timersättning debiteras i timmar och minuter utan avrundning. 

553,85 692,31 

3.5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för förbrukningsmaterial 
och konventionell teknisk utrustning, t.ex. temperaturmätare, 
tryckmätare etc. För användande av speciell teknisk utrustning, 
exempelvis skylift etc. utgår tilläggsersättning enligt 
överenskommelse med den betalande. 

3.6 Taxan revideras årligen med Sotningsindex, som överenskommits 
mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

4/4 


