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Sammanträdesdatum

2010-08-04

§ 13
Tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt ny lag om brandfarliga
och explosiva varor
Core Dnr 2010.15.121

Ärendet
Ny lagstiftning angående brandfarlig och explosiv vara har under längre tid varit
under utredning. Den 23 juni 2010 beslutade Riksdagen om den nya lagen. Lagen
träder i kraft från 2010-09-01.
Den beslutade lagstiftningen innebär vissa förändringar för kommunen. Bland annat
ges kommunen möjlighet att välja vilka nämnder som skall ansvara för tillstånd och
tillsyn. Enligt nuvarande lagstiftning skall de nämnder som fullgör uppgifter inom
plan- och byggväsendet ansvara för tillståndsgivning och de nämnder som svarar för
räddningstjänst ansvara för tillsyn. Angående explosiv vara ansvarar idag Polisen för
tillståndsgivning och tillsyn. Såväl tillståndshantering som tillsyn för explosiv vara
överförs nu till kommunen. Detta innebär sammantaget att kommunen kommer att få
ett större ansvarsområde och fler tillstånds- och tillsynsobjekt.
Plan- och byggnämndens arbetsutskott har 2010-04-12, § 42, förordat att
Räddningstjänsten blir ansvarig myndighet gällande brandfarliga och explosiva varor
enligt den nya lagstiftningen.
Personalkostnader för tillstånds- och tillsynshantering skall täckas av taxa och ej vara
skattefinansierad. Ny taxa för tillstånds- och tillsynsärenden skall arbetas fram.
Samordning angående detta pågår i Skåne. I avvaktan på att förslag till ny taxa har
arbetats fram föreslår räddningstjänsten att Plan- och byggnämndens nu gällande
taxa antas, bilaga A Rn § 13/10.
När det gäller explosiv vara och de uppgifter som kommunen övertar från Polisen
föreslår Räddningstjänsten att timtaxa tas ut enligt prislista för Skåne-Blekinge. Detta
är den taxa som Räddningstjänsten har idag när det gäller tillsyn. Taxan är sedan jan
2010 803 kr/tim. Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett förslag på hur
tiden skall beräknas, bilaga B Rn § 13/10.
Den nya lagstiftningen träder i kraft den 2010-09-01 och då föreslås att Räddningsnämndens delegationsordning ändras. Ändringen innebär att räddningschef och stf
räddningschef delegeras att ge tillstånd till hantering av brandfarlig och explosiv
vara, återkalla tillstånd och besluta om föreläggande och förbud i tillsynsärenden
enligt lag om brandfarliga och explosiva varor.
Beslutsunderlag
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2010-07-27
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Beslut:
Räddningsnämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige
- att överföra ansvar för tillståndshantering för brandfarlig vara från Plan- och
byggnämnden till Räddningsnämnden fr o m 2010-09-01
- att utse Räddningsnämnden till att ansvara för tillstånds- och tillsynshantering
för explosiv vara fr o m 2010-09-01
- att § 1 i Räddningsnämndens och Plan- och byggnämndens reglementen
revideras med anledning härav
- att tillståndsärenden för brandfarlig vara debiteras enligt Plan- och
byggnämndens nuvarande taxa, bilaga A Rn § 13/10
- att tillståndsärende för explosiv vara timdebiteras enligt prislista för
Räddningstjänsten Skåne-Blekinge och att rekommenderad taxeberäkning
från Sveriges kommuner och landsting antas, bilaga B Rn § 13/10 samt
att under förutsättning av fullmäktiges beslut anta reviderad delegationsordning för
Räddningsnämnden enligt bilaga C Rn § 13/10.
____
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§ 14
Taxa för sotning och brandskyddskontroll
Core Dnr 2010.15.120

Ärendet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer varje år ett sotningsindex.
Enligt av kommunfullmäktige antagen taxa och avtal med skorstensfejarmästare Leif
Johansson ska taxan årligen revideras enligt SKL:s sotningsindex Sotningstaxan höjs
därmed med 2,45 % fr o m 1 juli 2010.
Beslut:
Räddningsnämnden beslutar
att notera höjning av taxor för sotning och brandskyddskontroll enligt sotningsindex
2010, bilaga A-B Rn § 14/10
_____
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Sammanträdesdatum

2010-08-04

§ 15
Studiebesök
Räddningsnämnden framför ett tack till Räddningstjänsten för ett bra genomfört
studiebesök på brandstationen före sommaren.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Bilaga A Rn § 13/10

Tabell 9
Atgärdsfaktor för brandfarliga varor (BRF)

Avgiftsuttag
Grunden för uttag av avgift återfinns i 20 § Lagen om brandfarliga och explosiva varor LBE (SFS 1988:868) och FBE = Förordningen (SFS
1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor. Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även
kostnader för avsyning.
Avgift för tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Objekt

Tillstånd
BRF

Anläggning för
förvaring i cistern:
1cistern
2 eller flera

150 G
270 G
Tillägg för förvaring i lösa
60 G

=BRF

Återkommande
tillstånd BRF
75 G
90 G
30 G

behållare/enhet

Anläggning för
hantering (t.ex.
bensinstationer) och
andra
försäljningsställen)
1cistern
270 G
2 eller flera cisterner
420 G
Tillägg för förvaring i lösa 120 G
behållare/enhet
Medgivande om generellt
undantag enligt 24 § FBE
i anslutning till
bensinstationer
(svetsarbeten m.m.)
Nytt tillstånd enligt § 35
FBE vid innehavarskifte
Mindre komplettering till
ett gällande tillstånd (ej
utökad tid).

30 G

90 G
140 G
40 G
30 G

20 G
30 G

Hantering av
140 G
brandfarliga varor vid
mindre
lackeringsanläggning
Avslag
25 G

70 G

25 G

Kommentar

Speciella och komplicerade ärenden, t.ex. områdestillstånd och transporter i rörledning liksom förhandsbesked, extra
besiktning och andra åtgärder som inte redovisas i tabellen kan lämpligen tiddebiteras.
Förvaring av klass 3-vätskor (dieselolja, eldningsolja 1) i markförlagda cisterner kräver inte tillstånd enligt LBE (Lagen om
brandfarliga och explosiva varor). Dessa cisterner lyder under förordningen om kemiska produkter (1985:835). Statens
Naturvårdsverk har meddelat föreskrifter om skydd mot vattenföroreningar som kan förorsakas av dessa cisterner. Miljö-och
hälsoskyddsnämnden är lokal myndighet.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Datum

2010-08-18
Handläggare, telefon

Bilaga B Rn § 13/10

Vår beteckning

Tommy Rydén, 0435 281 71

A-diarie: 15.2010.00121

Förslag på taxeberäkning för tillstånd enligt
lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett förslag till taxeberäkning enligt nedan:

Tillstånd
Diariehantering
Handläggning

Fyrverkeriförsäljning
Nytt
Förnyat
1
0,5
3
3

Godkännande av
föreståndare
Nytt Förnyat
0,5
0,5
1
1

Explosiv vara
mindre omfattning
Nytt Förnyat
1
0,5
2
2

Explosiv vara större
omfattning
Nytt Förnyat
1
0,5
4
3

Tid för
tillståndshandläggning:

4

3,5

1,5

3

2,5

5

3,5

Avsyning
Restid
Förberedelse
Avsyning (tid på plats)
Protokollskrivning

0,75
0,5
1
0,5

0,75
0,5
1
0,5

0,75
0,5
1
0,5

0,75
0,5
1
0,5

0,75
0,5
1,5
1

0,75
0,5
1
1

Tid för avsyning:
Total tid:

2,75
6,75

2,75
6,25

2,75
5,75

2,75
5,25

3,75
8,75

3,25
6,75

0
1,5

1,5

0
1,5

Tillägg till tider i tabell
Diarietiden ökas med 1 timme om ärendet behöver beslutas av räddningsnämnden (t.ex. ärenden av sådat slag
som ej får omfattas av delegerad beslutanderätt enligt 6 kap 34§ i kommunallagen, eller om räddningsnämnden
behöver informeras om ärendet genom presentation vid sammanträde.
För komplicerade ärende eller för ärende som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan eller för särskilt
tidskrävande ärenden ska individuell tidsberäkning tillämpas. I tidsberäkningen ska den faktiska tiden användas
som debiteringsunderlag, dock ska schablontiden på 0,75 timme restid användas. Särskit tidskrävande ärenden är
till exempel ärenden som krävt flera besök på plats eller då begäran om kompletterande handlingar gjorts på
grund av bristfälliga ansökningshandlingar.
Om ansökan inkluderar ett generellt undantag från förbudet mot öppen eld ökas tiden vid
tillståndshandläggningen med 1 timme.
Om godkännande av föreståndare handläggs i samband med ett tillståndsärende tas ingen avgift ut.
Klippans Räddningstjänst
Torggatan 47
264 34 KLIPPAN
Tel 0435-100 44
Tel 0435-280 00 vx
Fax 0435-101 53
E-mail raddning@klippan.se

Åstorps Räddningstjänst
Torggatan 19 B
265 35 ÅSTORP
Tel 042-641 00
Tel 042-515 91
Fax 042-642 94
E-mail raddning@astorp.se

KLIPPANS KOMMUN

2010-07-27

Bilaga C Rn § 13/10
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RÄDDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING
Med stöd av 6 kap 33 § Kommunallagen och i förekommande fall 3 kap 12 § andra stycket
Lagen om skydd mot olyckor beslutar nämnden att uppdra beslutanderätten i nedanstående
ärenden till nedan angivna personer1).
Delegationsbeslut skall anmälas till nämndens nästkommande sammanträde.
Lagrum

Ärende

Delegat med rätt att
vidaredelegera _______

5 kap 2 § andra stycket, Lag
Föreläggande och förbud i
Räddningschef
om skydd mot olyckor
tillsynsärenden
Stf Räddningschef
________________________________________________________________________
3 kap 4 § andra stycket, Lag
Dispensärenden/Medgivande Räddningschef
om skydd mot olyckor
för fastighetsägare att utföra Stf Räddningschef
sotning på egna fastigheten
________________________________________________________________________
3 kap 1 § andra stycket, FörBeslut om kontroll från brand- Räddningschef
ordning om skydd mot olyckor skyddssynpunkt i särskilda fall Skorstensfejarmästare
________________________________________________________________________
3 kap 6 § andra stycket, Lag
Föreläggande och förbud i
Skorstensfejarmästare2)
om skydd mot olyckor
samband med brandskyddskontroll
________________________________________________________________________
2 kap 4 § och 5 kap 2 §, Lag
Föreläggande och förbud
Räddningschef
om skydd mot olyckor
Stf Räddningschef
________________________________________________________________________
2 kap 7 §, Förordning om
Meddelande av föreskrifter
Räddningschef
skydd mot olyckor
om förbud helt eller delvis
mot eldning
________________________________________________________________________
Plan- och bygglagen
Yttrande till miljö- och bygg- Räddningschef
nämnden i ärenden rörande
Stf Räddningschef
detaljplaner m m
________________________________________________________________________
17 § andra stycket Lag
Tillstånd till hantering
Räddningschef
om brand- farliga och
av brandfarliga varor
Stf Räddningschef
explosiva varor
________________________________________________________________________
18 § tredje stycket Lag om
Tillstånd till hantering och
Räddningschef
brandfarliga och explosiva
överföring av explosiva varor Stf Räddningschef
varor
samt förvaring i flyttbart
förråd.
_________________________________________________________________________

Bilaga C Rn § 13/10

Lagrum

Ärende

Delegat med rätt att
vidaredelegera ________
19§ Lag om brandfarliga
Beslut om nya och ändrade
Räddningschef
och explosiva varor
villkor i tillstånd
Stf Räddningschef
__________________________________________________________________________
20§ Lag om brandfarliga
Återkallande av tillstånd
Räddningschef
och explosiva varor
Stf Räddningschef
__________________________________________________________________________
25§ Lag om brandfarliga
Föreläggande och förbud i
Räddningschef
och explosiva varor
tillsynsärenden när det gäller Stf Räddningschef
brandfarliga och explosiva
varor
___________________________________________________________________________
13 § och 24 § Förordningen
Undantag för enskilda tillfällen Räddningschef
om brandfarliga och
och vid hantering som inte är Stf Räddningschef
explosiva varor
tillståndspliktig från förbud
att ha öppen eld
________________________________________________________________________
27 § Förordningen om brandYttrande till SprängämnesRäddningschef
farliga och explosiva varor
inspektionen eller PolisStf Räddningschef
myndigheten
________________________________________________________________________
Ordningslagen
Yttrande till Polismyndighet Räddningschef
om allmänna sammankomster Stf Räddningschef
________________________________________________________________________
Socialtjänstlagen
Remissvar till Länsstyrelsen Räddningschef
rörande tillstånd att driva
Stf Räddningschef
vårdhem
________________________________________________________________________
Alkohollagen
Yttrande till socialnämnd
Räddningschef
om serveringslokaler/serveStf Räddningschef
ringstillstånd
________________________________________________________________________
Brottsbalken
Remissvar till Polismyndighet Räddningschef
rörande t ex spridningsrisk
Stf Räddningschef
vid ev brand
________________________________________________________________________
Övrig lagstiftning
Remissvar till Boverket,
Räddningschef
Räddningsverket m fl
Stf Räddningschef
________________________________________________________________________
24 § Förvaltningslagen
Avvisning av för sent
Räddningschef
inkommet överklagande
________________________________________________________________________
TF 2 kap, SekrL, PuL
Överprövning av beslut
Räddningschef
att ej lämna ut allmän
handling
_________________________________________________________________________

Bilaga C Rn § 13/10
1)

Av 6 kap 34 § kommunallagen och 3 kap 13 § Lagen om skydd mot olyckor följer att räddningsnämnden, och
således inte delegaten, ska besluta i ärenden som avser
1. verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
2. framställan eller yttrande till fullmäktige
3. yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats
4. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt
5. föreläggande eller förbud vid vite
6. verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad
2)

Behörig att utföra brandskyddskontroll är den som har avlagt teknikerexamen enligt 25 §
räddningstjänstförordningen (1986:1107). Detsamma gäller den som enligt äldre bestämmelser har genomgått
kurs för skorstensfejarmästare eller har avlagt mästarexamen för skorstensfejare, 14 § SRVFS 2003:11

Bilaga A Rn § 14/10

Beräkning av sotningstaxa 2010
Kommun/Distrikt

Klippan
2010-06-14

Datum
Utförd av

Klockan

Anna-Karin Thelandersson

Ingångsvärden för denna beräkning
Timpris, gällande taxa (ej avrundat)

Nytt timpris

376,20 kr

Fördelning av kostnaderna i timpriset
Lönerelaterade kostnader
Övriga kostnader uppräkans med KPI

385,42 kr

80,00%
20,00%
2,45%

Sotningsindex (2,45 %)
Kommuninvånare, antal

Resultat

Ingångsvärde gällande taxa
Nytt värde ?

16 000
16 000
Nytt årsarvode

33 080,00 kr

Taxeperiod

Rn § 14, Bilaga A/Grundformulär/2010-08-18/08:08

införs fr o m
gäller t o m

2010-07-01
2011-03-31

© Göran Anderberg

Bilaga A Rn § 14/10

Rn § 14, Bilaga A/Grundformulär/2010-08-18/08:08

© Göran Anderberg

SOTNINGSTAXA

Klippan

Sotningsindex

Objektspriser vid nedan angivet timpris avrundas till
närmast hela krona
Fr o m
2010-07-01
Numrering enligt sotningstaxan.
Nu gällande
Tom
2011-03-31
Beräknad för taxa (ej avrundat)
kr/tim
376,20
kr/tim
385,42
Minutpris
kr
6,27
kr
6,42
1

Objekt i småhus

1.1
1.1.1
1.1.2

Grundavgift
Helårsbebott
Fritidsbostad

1.2
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.2.1
1.2.3.1

Objekt
Värmepanna olja
Miljögodkänd
Värmepanna fast bränsle
Miljögodkänd
Braskamin
Lokaleldstad

1.3
1.3.1.1
1.3.1.2

Tilläggsavgift
Förbindelsekanal 1,0-2,5 m
Förbindelsekanal 2,6-5,0 m

2
2.2

Övriga objekt
Värmepanna - 50 Mcal/h
51 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 250
251 - 300
Sidopanna
- 50 Mcal/h
51 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 250
251 - 300
Separat rökkanal
Hämtning av stege
Administrationsavg
Timersättning

2.2

2.3.1
4.2
4.3
4.5
Kommentar

Rn § 14, Bilaga A/2010-08-18

2,45%

Objektstid

minuter
minuter

Pris

Objektstid

Pris

8,10
23,30

51,00
146,00

8,10
23,30

52,00
150,00

25,32
30,32
30,32
32,50
22,50
20,00

159,00
190,00
190,00
204,00
141,00
125,00

25,32
30,32
30,32
32,50
22,50
20,00

163,00
195,00
195,00
209,00
145,00
128,00

3,84
9,48

24,00
59,00

3,84
9,48

25,00
61,00

294,00
341,00
392,00
412,00
441,00
101,00
185,00
232,00
282,00
302,00
332,00
25,00
38,00
56,00
376,00

Enl 1.1-2
46,94
54,43
62,49
65,65
70,36
16,18
29,47
36,96
45,02
48,18
52,89
4,00
6,00
9,00
60,00

302,00
350,00
401,00
422,00
452,00
104,00
189,00
237,00
289,00
309,00
340,00
26,00
39,00
58,00
385,00

Enl 1.1-2
46,94
54,43
62,49
65,65
70,36
16,18
29,47
36,96
45,02
48,18
52,89
4,00
6,00
9,00
60,00

C-G Anderberg

Sotningstaxa

Period 2010-07-01--2011-03-31

Tillämpningsområde

Klippan
För utförande av enligt lagen om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rengöringsarbete, undersökningsarbete
eller annat sådant arbete utgår ersättning enligt denna taxa.
1.
1.1

1
2
1.2

1

2
3
1.3
1

2.
2.1

Objekt i småhus
Grundavgift
Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2. under ordinarie
sotningstur per gång
Helårsbebott hus (Antal minuter * minutpris)
Fritidshus (Antal minuter* minutpris)
Objektsavgift (kr/enhet)
Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande
rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal.
Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60kW)
a) eldad uteslutande med olja
b) miljögodkänd för olja
c) eldad helt eller delvis med fast bränsle
d) miljögodkänd för fast bränsle
Braskamin
Lokaleldstad
Tilläggsavgift
Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1,0 m längd
1) 1,0-2,5 m
2) 2,6-5,0 m
3) Mer än 5,0 m; timersättning uttas enligt 4.5.

Kronor
exkl. moms

8,10 minuter
23,30 minuter

52,00 kr
150,00 kr

163,00
195,00
195,00
209,00
145,00
128,00

25,00
61,00

Övriga objekt
Inställelseavgift
Avgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets
utförande vid objekt belägna inom en radie av 10 km från
arbetslokalerna.
För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggsersättning för den
proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och
timme med pris, som anges i 4.5.

2.2
1

Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och
förbindelsekanal. För den till rökkanalen anslutna största sotade
värmepannan uttas ersättning enligt kolumn a och för var och en av
de övriga sotade värmepannorna enligt kolumn b.

Normaleffekt
Mcal/h
-50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 250
251 - 300

2

2.3
1
2

3.
1

(ca KW)
(- 60)
(61 - 120)
(121 - 180)
(181 - 240)
(241 - 300)
(301 - 360)

kolumn a
enligt
1.1 och 1.2
302,00
350,00
401,00
422,00
452,00

kolumn b
104,00
189,00
237,00
289,00
309,00
340,00

För sotning eller rensning av annat än under 1. och 2.2.1 angivet
objekt uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5.
Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter
tidsåtgång.
Tilläggsavgift
Separat rökkanal till sidopanna
Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt
2.2.1; timersättning uttas enligt 4.5. Parterna må träffa
överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.

26,00

Undersökningsarbeten m m
För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttas
ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5 samt
transportersättning enligt 4.3.
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4.
1

2

3

Särskilda bestämmelser
Om vid utförande av arbete enligt 1.2., 1.3. och 2.2.1
undantagsförhållande föreligger genom avvikelse av nedan nämnt
slag, uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5.
a) sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr
åtkomlighetsregler i SBN).
b) anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt
försvårar användning av standardverktyg.
c) för sotningens genomförande erforderlig demontering och
montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan
omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller övertiger i 4.5.
angiven debiteringsperiod.
d) blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka.
e) användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av
svårborttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än
normalt på grund av anläggningsfel.
f) fastsättning av arbetsredskap i kanal e.d.
För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill
uppstigningsställe, uttas tilläggsavgift med
dock att tilläggsersättning beräknas som timersättning enligt 4.5,
därest tidsåtgången uppgår till eller överstiger däri angiven
debiteringsperiod.
För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av
rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande på
härför tillkännagiven tidpunkt,
uttas för återbesök ersättning per man och timme med pris som
anges i 4.5. samt transportersättning. Härjämte uttas ersättning för
den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2 samt en administrationsavgift
av

Kronor exkl. moms

39,00

58,00

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det
belopp per påbörjad km av avståndet fram och åter till
förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för befattningshavare i
kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning.
Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga
körlängd. För annat transportmedel än bil uttas ersättning med den
verkliga kostnaden.
4

För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet
inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man
och timme med pris som anges i 4.5 samt tillägg motsvarande de
merkostnader som arbetet föranleder.

5

Timersättning utgår med
innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. För arbete
under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel
kvartstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel
halvtimme.
I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad och
omklädsel, därest denna utgår särskilt för övertidsarbetet.
Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningtiden till och
från arbetsplatsen.
I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk
utrustning. För användande av speciell teknisk utrustning, exempelvis
sotsugare och tvättaggregat, utgår tilläggsersättning enligt
överenskommelse med den betalande.

6

Rn § 14, Bilaga A/Sotningstaxa/2010-08-18/08:08

385,00

© Göran Anderberg

1
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TAXA FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL – KLIPPANS KOMMUN
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt
tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Taxan gäller fr o m 1 juli
2010.
Timtaxa: 776.57 kr
Minutpris: 12.94 kr

1.
1.1

1.2
1

2

3

1.3

Objekt i småhus
Grundavgift
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll
1 Helårsbebott hus
2 Fritidshus

ingår
ingår
ingår

Kontrollavgift
Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal. Se nedan.
Villapanna fastbränsle
Villapanna oljeeldad
Lokaleldstad

582.30
452.90
452.90

Kontroll av tillkommande objekt. Samma skorsten som första
objekt. Se nedan.
Villapanna fastbränsle
Villapanna oljeeldad
Braskamin/kakelugn
Pelletskamin
Öppen spis/kamin

258.80
258.80
258.80
258.80
194.10

Kontroll av tillkommande objekt. Egen skorsten. Se nedan.
Villapanna fastbränsle
Villapanna oljeeldad
Braskamin/kakelugn
Pelletskamin
Öppen spis/kamin

388.20
388.20
388.20
388.20
323.50

Tilläggsavgift
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktryckprovning eller
läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i punkt
4.4.

2.

Övriga objekt
Kontrollavgift utgår med pris som anges i punkt 4.4.

3.

Avgift för efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår
ersättning med pris som anges i punkt 4.4 samt transportersättning enligt
punkt 4.2.
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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 pris som
anges i punkt 4.4 samt transportersättning enligt punkt 4.2. Härjämte utgår
ersättning med en administrationsavgift av 129.40 kr.

4.2

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad
km till förrättningsplatsen, och åter. Reslängden får dock aldrig sättas
längre än avståndet mellan Klippans centrum och förrättningsplatsen.

4.3

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att
objektsinnehavaren begärt detta, utgår ersättning med pris som anges i
punkt 4.4 samt med tillägg motsvarande de särskilt redovisade
merkostnader som arbetet föranleder.
Med ordinare arbetstid menas vardagar kl. 07.00-15.30.

4.4

Timersättning utgår med 777 kr.
För kontroll utförd 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 enligt punkterna 2, 3 och 4 ovan
inräknas förflyttningstiden till och från förrättningsplatsen, dock längst
avståndet från Klippans centrum till förrättningsplatsen.

4.5

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

5.

Indexreglering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med
de av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges
Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat sotningsindex.
------------------

