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Taxa och regler för brandskyddskontroll
för Falköpings kommun

Inledande bestämmelser
§1
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska förbränningsanordningar
återkommande kontrolleras i brandförebyggande syfte, med längst de
intervaller som följer av nedanstående kontrollfrister, räknat från den dag
den senaste kontrollen genomfördes.
§2
Brandskyddskontrollen ska omfatta de moment som krävs för att kunna
bedöma den enskilda anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt.
Hänsyn ska tas till hur brandskyddet påverkas av
1. sotbildning och beläggningar
2. skador eller förändringar av det tekniska utförandet
3. temperaturförhållanden
4. tryckförhållanden och täthet
5. drift och skötsel
§3
Avgift för utförd brandskyddskontroll regleras genom den av
kommunfullmäktige fastställda timtaxan. Taxan omfattar en
Inställelse/Grundavgift samt en timersättning som motsvarar effektiv
nedlagd tid på kontrollobjektet avrundat till närmast kvartstimma
§4
Taxan ska följa index för sotning och brandskyddskontroll enligt Sveriges
Kommuner och Landstings cirkulär 2002:83.. Beräkningen grundar sig på
formeln 80 procent lönekostnad och 20 procent konsumentprisindex. Beslut
om justering enligt index görs av den gemensamma
samhällsskyddsnämnden
Aktuell grundavgift/inställelseavgift och timtaxa redovisas i särskild bilaga.

Tidsintervaller för brandskyddskontroll
§5
(Enligt MSB:s föreskrift 2014:6 gällande från 01-01-2015)
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(Eldstad som anmälts som oanvänd ska brandskyddskontrolleras innan den
åter får tas i bruk!)
Värmepanna • Varmvattenpanna, Varmluftspanna • Ångpanna
Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja

3 år

Eldning med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning

6 år

Eldning i mycket begränsad omfattning

6 år

Eldning i panna som ingår i en värmecentral som står under
kontinuerlig övervakning av personal

6 år

Vid eldning med annat bränsle

6 år

Panna för eldning med gas och ansluten till avgaskanal

6 år

Köksspis • Ugn • Annan jämförbar Förbränningsanordning
Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja

3 år

Vid eldning med annat bränsle

6 år

Vid eldning för ett enskilt hushålls behov där eldstaden används i
mindre omfattning ≤ 500 kg ved/år eller finns i ett fritidshus

6 år

(fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte
betraktas som fritidshus)
Lokal eldstad
Vid eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen ska kontrollfristen, 3 år
dock för lokaleldstäder som används i mindre omfattning

6 år

Eldstad som uteslutande eldas med gas

6 år

Eldstad som eldas med pellets i anläggning som är helautomatisk
och speciellt konstruerad för ändamålet

6 år

Lokaleldstäder belägen i fritidshus

6 år

(fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte
betraktas som fritidshus)
Imkanal
Frånluftskanal från matlagningsutrymme i
restauranger, storkök

2 år
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Bilaga 1
Taxa för
brandskyddskontroll
Taxan är gällande för Falköpings kommun
Beslutad mars 2021
Gäller från och med den 1 april 2021
Uppräkning med 0,24%

Grundavgift brandskyddskontroll

165 kr

Timtaxa för brandskyddskontroll

677 kr

Taxan beräknas utifrån löneavtal
Sveriges skorstenfejarförbund och
mellan
Kommunal
samt konsumentprisindex enligt formeln (80% lönekostnad och 20%
prisindexökning)
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