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Förändring av taxa brandskyddskontroll i Nynäshamns
och Tyresö kommun
Sammanfattning
På direktionsmötet 2018-10-12, 68 fattade direktionen beslut om ändrad taxa i de
kommuner som förbundet själv ansvarar för hanteringen. I korthet innebar taxan
en relativt kraftig ökning för att täcka de faktiska kostnader som finns förknippat
med genomförandet. För Nynäshamn och Tyresö finns en annan
avtalskonstruktion med ett s.k. normalavtal där en skorstensfejarmästare har ett
personligt kontrakt fram till pension avseende utförande av sotning och
brandskyddskontroll.
Analogt med beslutet från 2018-10-12 behöver nu taxan även justeras för
Nynäshamn och Tyresö kommun för att säkra att kostnader som både
entreprenören samt förbundet har täcks.
Förslaget innebär att samma taxa kommer att tillämpas i samtliga tio
medlemskommuner. En ny taxa ska efter direktionsbeslut fastställas i respektive
kommunfullmäktige.
Ärendets beredning
En genomlysning av arbetet med brandskyddskontroll har genomförts av
samordnare Linn Lindqvist och produktionschef Anders Edstam med stöd av
ekonomifunktionen vid Sbff. Externt stöd i processen har erhållits från
skorstensfejarmästare Kent Palmqvist (Nacka-Tyresö sotningsdistrikt).
Förvaltningens ståndpunkt
Lag om skydd mot olyckor fastställer att ”En kommun får föreskriva att avgift
skall betalas för sotning och brandskyddskontroll enligt 4 §”. Vi tolkar detta som
att syftet är att det kollektiv som är nyttjare av dessa tjänster ska finansiera dessa,
inte skattekollektivet i övrigt.
En genomlysning avseende brandskyddskontroll i Nynäshamn och Tyresö visar
att entreprenörerna svårligen kan hantera uppdraget med gällande nivå, samt att
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förbundet inte får någon ersättning för de administrativa åtgärder förbundet
hanterar.
Med den nya taxan får vi en och samma taxa i alla medlemskommuner, och har
också en enklare uppbyggnad. Beloppet delas mellan entreprenören och förbundet
med en uppbyggnad som är likvärdig övriga entreprenörer.
I relativa termer kommer kostnaden för ett standardobjekt (villa med en eldstad)
att öka relativt kraftigt när Nynäshamn och Tyresö börjar tillämpa den nya taxan.
Föreslagen förändring motsvarar en ökning med 40 %. I absoluta ta är det dock
inga stora summor som drabbar kommuninvånaren då brandskyddskontroll för en
mindre andel av anläggningarna görs vartannat eller vart tredje år och för det stora
flertalet vart sjätte år.
Taxan ska sättas utifrån de förutsättningar som Sbff har, men vi kan ändå
konstatera att den nya föreslagna taxan på standardobjektet ”villa med en eldstad”
som vi föreslår till 650 kr kan jämföras med följande:
- Brandkåren Attunda 658 kr
- Storstockholms brandförsvar 440 kr (under förhandling)
- Räddningstjänsten Storgöteborg 907 kr
- Uppsala 791 kr
Ekonomiska konsekvenser
En uppräkning av taxan för brandskyddskontroll beräknas balansera området
brandskyddskontroll ekonomiskt, d v s dagens underskott för hantering
elimineras.
Bilagor
Bilaga 1 - Förslag till ny taxa brandskyddskontroll

Förslag till beslut
1. Direktionen beslutar att godkänna taxa för brandskyddskontroll i Nynäshamn
och Tyresö enligt bilaga 1 att gälla fr.o.m. 2019-07-01.
2. Direktionen uppdrar till förvaltningen att hemställa om beslut i
kommunfullmäktige i Nynäshamn och Tyresö avseende ny taxa för
brandskyddskontroll.

Anders Edstam
produktionschef
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Bilaga 1

Förslag ny taxa brandskyddskontroll fr.o.m. 2019-07-01
Avgift för brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 3
kap 6§ gällande Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn,
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö.
Objekt i småhus (dagtid, vardag)
Brandskyddskontroll i småhus inkl ett objekt
Tillägg för hus utan landförbindelse
Tillägg för tillkommande objekt på samma fastighet
(max avstånd 50 m från första objekt)

650 kr
120 kr
150 kr

Om den sammantagna kontrollen tar mer än 1 h debiteras enligt punkten ”Övriga
objekt som ej är småhus (timtaxa)”
Objekt i småhus (efter kl 17, vardag)
Brandskyddskontroll i småhus inkl ett objekt
Tillägg för hus utan landförbindelse
Tillägg för tillkommande objekt på samma fastighet
(max avstånd 50 m från första objekt)

1080 kr
120 kr
300 kr

Om den sammantagna kontrollen tar mer än 1 h debiteras enligt punkten ”Övriga
objekt som ej är småhus (timtaxa)”
Övriga objekt i fastighet som ej är småhus (timtaxa)
Grundavgift
Tillägg för hus utan landförbindelse
Timtaxa
Timtaxa utanför ordinarie arbetstid (vardag 07-17)

220 kr
120 kr
722 kr/h
1444 kr/h

Efterkontroll som kräver nytt platsbesök
Grundavgift
Tillägg om mer efterkontroll tar mer än 20 min på plats

450 kr
722 kr/h

Särskilda bestämmelser
När ordinarie kontroll i småhus utan giltigt skäl ej kunnat utföras och avbokning
ej skett i rätt tid. 450 kr.
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