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Taxor enligt lagen om skydd mot olyckor, gällande rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxor för Uppsala kommun att gälla från och med 1 december 2016 enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 §, gällande rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll i enlighet med räddningsnämndens förslag, 
 
att tidigare fastställda taxor enligt LSO 3 kap 6 § samtidigt upphör att gälla, samt 
 
att taxorna från och med 1 januari 2018 årligen (kalenderår) indexjusteras taxorna från och med 
år 2018 på sätt som beskrivs i föredragningen. 
 
 
Ärendet 
Räddningsnämnden har överlämnat förslag till revidering av taxor enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6§, gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll att 
gälla från 1 december 2016. Bilaga. 
 
Föredragning 
Räddningsnämnden planerar att genomföra en upphandling av rengöring- (sotning) och 
brandskyddskontrollverksamheten under 2016 och befintliga taxor behöver därför uppdateras. I 
upphandlingen kommer taxorna beslutade av kommunfullmäktige att ingå. Utvärderingen av 
inkomna anbud kommer därmed att ske utifrån kvalitetsaspekter och inte utifrån pris. De 
befintliga avtalen med nuvarande leverantörer av rengöring- (sotning) och brandskydds-
kontrollverksamheten gäller till och med 30 november 2016.  
 
Taxorna föreslås indexjusteras från och med 1 januari 2018 årligen (kalenderår). Indexjusteringen 
sker genom att taxan justeras med 90 procent av ”AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare, privat 
sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O”.  
 
Basåret fastställs till index juni 2016. Taxorna för år 2017 är i genomsnitt cirka 4,2 procent 
högre än taxorna för år 2015, det vill säga en uppräkning med cirka 2,1 procent per år. 
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Jämfört med nio motsvarande kommuner blir taxorna med detta förslag något lägre. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De totala intäkterna inom taxeområdet beräknas vara ca 11 mnkr per år för Uppsala vilket innebär 
att den årliga justeringen är ca 230 tkr. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 §, 
gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. 
 
Förslag till beslut 
 
att översända bifogat förslag till respektive kommun. 
 
Ärendet 
Taxor inom den gemensamma räddningsnämndens område, rengöring- (sotning) och 
brandskyddskontroll enligt LSO 3 kap 6 §. Kommunfullmäktige i respektive kommun 
beslutar om de taxor som ska gälla i den egna kommunen.  
 
 
 
 
Anders Ahlström 
Brandchef 
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Sid 1 (1) 

Akt:  
Dnr:  
 Datum 
 2015-12-16 
 
 Kommunfullmäktige i 
 Tierps kommun 
 Uppsala kommun 
 Östhammars kommun 
 
 
Taxor inom den gemensamma räddningsnämndens område. 
 
Förslag till beslut 
Räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars 
kommuner besluta 
 
att fastställa taxor för respektive kommun att gälla från och med 2016-12-01 enligt 

lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 §, gällande rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll och att tidigare fastställda taxor enligt LSO 3 
kap 6 § samtidigt upphör att gälla.   

att taxorna från och med 2018-01-01 årligen (kalenderår) indexjusteras. 90 procent av 
avgiften justeras med AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, 
preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Skulle indexet i juni ha förändats något 
kommande år jämfört med indexet i juni 2017 ska 90 procent av avgiften justeras 
med den procentuella förändringen nästkommande kalenderår 

 
Ärendet 
Uppsala kommun räddningsnämnden planerar att genomföra en upphandling av 
rengöring- (sotning) och brandskyddskontrollverksamheten under 2016 och 
befintliga taxor behöver därför uppdateras. I upphandlingen kommer taxorna 
beslutade av respektive kommun att ingå. Utvärderingen av inkomna anbud kommer 
därmed att ske utifrån kvalitetsaspekter och inte utifrån pris. De befintliga avtalen 
med nuvarande leverantörer av rengöring- (sotning) och brandskyddskontroll-
verksamheten gäller till och med 2016-11-30. Taxorna för år 2017 är i genomsnitt 
cirka 4,2 procent högre än taxorna för år 2015, d.v.s. en uppräkning med cirka 2,1 
procent per år. Taxorna föreslås vara lika i alla tre kommuner. 
Reglerna i 8 kap. regeringsformen möjliggör att viss angiven föreskriftsrätt kan 
delegeras till kommun. Ett sådant bemyndigande finns för kommuner i 3 kap. 6 § 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) för rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll. 
Avgiften för en viss åtgärd framgår av bilaga 1 för Tierps kommun, bilaga 2 för 
Uppsala kommun och bilaga 3 för Östhammars kommun.  
 
 
Patrik Kjellin 
Ordförande räddningsnämnden 

RÄN-2015- 



Bilaga 1

1

Avgift

1 Rengöring per objekt 430 kr

2 Rengöring per tillkommande objekt i samma hus 165 kr

3 Rengöring per tillkommande objekt på samma fastighet 220 kr

4 Rengöring per objekt, utanför ordinarie arbetstid 860 kr

5 Rengöring per tillkommande objekt i samma hus, utanför ordinarie arbetstid 330 kr

6 Rengöring per tillkommande objekt på samma fastighet, utanför ordinarie arbetstid 440 kr

7 Brandskyddskontroll per objekt 780 kr

8 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus 240 kr

9 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma fastighet 320 kr

10 Brandskyddskontroll per objekt, utanför ordinarie arbetstid 1 560 kr

11 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus, utanför ordinarie arbetstid 480 kr

12 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma fastighet, utanför ordinarie arbetstid 640 kr

13 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per objekt 1 030 kr

14 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande objekt i samma hus 400 kr

15 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande objekt på samma fasighet 530 kr

16 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per objekt, utanför ordinarie arbetstid 2 060 kr

17 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande objekt i samma hus, utanför ordinarie arbetstid 800 kr

18 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande objekt på samma fastighet, utanför ordinarie arbetstid 1 060 kr

19 Efterkontroll av brister upptäckta vid genomförd brandskyddskontroll 600 kr

20 Efterkontroll av brister upptäckta vid genomförd brandskyddskontroll, utanför ordinarie arbetstid 1 200 kr

21 Ej i tid avbokad rengöring, brandskyddskontroll eller samtidig rengöring och brandskyddskontroll 200 kr

22 I de fall rengöring eller brandskyddskontroll ej kunnat utföras orsakat av ägare eller nyttjanderättshavare 200 kr

23 Tilläggsavgift för fastigheter utan allmän förbindelse med fastlandet 120 kr

2

Avgift

1 Rengöring per mantimme 490 kr

2 Rengöring per mantimme, utanför ordinarie arbetstid 980 kr

4 Brandskyddskontroll, efterkontroll per mantimme 710 kr

5 Brandskyddskontroll, efterkontroll per mantimme, utanför ordinarie arbetstid 1 420 kr

7 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per mantimme 630 kr

8 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per mantimme, utanför ordinarie arbetstid 1 260 kr

8 Ej i tid avbokad rengöring, brandskyddskontroll eller samtidig rengöring och brandskyddskontroll 200 kr

9 I de fall rengöring eller brandskyddskontroll ej kunnat utföras orsakat av ägare eller nyttjanderättshavare 200 kr

10 Tilläggsavgift för fastigheter utan allmän förbindelse med fastlandet 120 kr

Minsta debitering är 1 timme, sedan per påbörjad kvart (15 min).
Ordinarie arbetstid är vardagar kl 07.00 -16.00. Alla avgifter är exklusive moms.

Taxorna gäller från och med 2016-12-01 och 90 procent av avgiften justeras årligen from 2018 med AKI
(arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. 
Skulle indexet i juni ha förändats något kommande år jämfört  med indexet i juni 2017 ska 90 procent
av avgiften justeras med den procentuella förändringen nästkommande kalenderår.
Avgift enligt denna taxa betalas av den där rengöring eller brandskyddskontroll skett, mot faktura. 
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) 
från förfallodagen tills betalning sker.
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när rengöringen eller brandskyddskontrollen utförts.

Övriga fastigheter (andra fastigheter än enfamiljhus)

Taxor enligt LSO, rengöring (sotning) & brandskyddskontroll

Enfamiljshus (småhus)

Tierps kommun

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 §

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 §



Bilaga 2

1

Avgift

1 Rengöring per objekt 430 kr

2 Rengöring per tillkommande objekt i samma hus 165 kr

3 Rengöring per tillkommande objekt på samma fastighet 220 kr

4 Rengöring per objekt, utanför ordinarie arbetstid 860 kr

5 Rengöring per tillkommande objekt i samma hus, utanför ordinarie arbetstid 330 kr

6 Rengöring per tillkommande objekt på samma fastighet, utanför ordinarie arbetstid 440 kr

7 Brandskyddskontroll per objekt 780 kr

8 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus 240 kr

9 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma fastighet 320 kr

10 Brandskyddskontroll per objekt, utanför ordinarie arbetstid 1 560 kr

11 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus, utanför ordinarie arbetstid 480 kr

12 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma fastighet, utanför ordinarie arbetstid 640 kr

13 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per objekt 1 030 kr

14 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande objekt i samma hus 400 kr

15 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande objekt på samma fasighet 530 kr

16 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per objekt, utanför ordinarie arbetstid 2 060 kr

17 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande objekt i samma hus, utanför ordinarie arbetstid 800 kr

18 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande objekt på samma fastighet, utanför ordinarie arbetstid 1 060 kr

19 Efterkontroll av brister upptäckta vid genomförd brandskyddskontroll 600 kr

20 Efterkontroll av brister upptäckta vid genomförd brandskyddskontroll, utanför ordinarie arbetstid 1 200 kr

21 Ej i tid avbokad rengöring, brandskyddskontroll eller samtidig rengöring och brandskyddskontroll 200 kr

22 I de fall rengöring eller brandskyddskontroll ej kunnat utföras orsakat av ägare eller nyttjanderättshavare 200 kr

23 Tilläggsavgift för fastigheter utan allmän förbindelse med fastlandet 120 kr

2

Avgift

1 Rengöring per mantimme 490 kr

2 Rengöring per mantimme, utanför ordinarie arbetstid 980 kr

4 Brandskyddskontroll, efterkontroll per mantimme 710 kr

5 Brandskyddskontroll, efterkontroll per mantimme, utanför ordinarie arbetstid 1 420 kr

7 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per mantimme 630 kr

8 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per mantimme, utanför ordinarie arbetstid 1 260 kr

8 Ej i tid avbokad rengöring, brandskyddskontroll eller samtidig rengöring och brandskyddskontroll 200 kr

9 I de fall rengöring eller brandskyddskontroll ej kunnat utföras orsakat av ägare eller nyttjanderättshavare 200 kr

10 Tilläggsavgift för fastigheter utan allmän förbindelse med fastlandet 120 kr

Minsta debitering är 1 timme, sedan per påbörjad kvart (15 min).
Ordinarie arbetstid är vardagar kl 07.00 -16.00. Alla avgifter är exklusive moms.

Taxorna gäller från och med 2016-12-01 och 90 procent av avgiften justeras årligen from 2018 med AKI
(arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. 
Skulle indexet i juni ha förändats något kommande år jämfört  med indexet i juni 2017 ska 90 procent
av avgiften justeras med den procentuella förändringen nästkommande kalenderår.
Avgift enligt denna taxa betalas av den där rengöring eller brandskyddskontroll skett, mot faktura. 
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) 
från förfallodagen tills betalning sker.
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när rengöringen eller brandskyddskontrollen utförts.

Övriga fastigheter (andra fastigheter än enfamiljhus)

Taxor enligt LSO, rengöring (sotning) & brandskyddskontroll

Enfamiljshus (småhus)

Uppsala kommun

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 §

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 §



Bilaga 3

1

Avgift

1 Rengöring per objekt 430 kr

2 Rengöring per tillkommande objekt i samma hus 165 kr

3 Rengöring per tillkommande objekt på samma fastighet 220 kr

4 Rengöring per objekt, utanför ordinarie arbetstid 860 kr

5 Rengöring per tillkommande objekt i samma hus, utanför ordinarie arbetstid 330 kr

6 Rengöring per tillkommande objekt på samma fastighet, utanför ordinarie arbetstid 440 kr

7 Brandskyddskontroll per objekt 780 kr

8 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus 240 kr

9 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma fastighet 320 kr

10 Brandskyddskontroll per objekt, utanför ordinarie arbetstid 1 560 kr

11 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus, utanför ordinarie arbetstid 480 kr

12 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma fastighet, utanför ordinarie arbetstid 640 kr

13 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per objekt 1 030 kr

14 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande objekt i samma hus 400 kr

15 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande objekt på samma fasighet 530 kr

16 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per objekt, utanför ordinarie arbetstid 2 060 kr

17 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande objekt i samma hus, utanför ordinarie arbetstid 800 kr

18 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande objekt på samma fastighet, utanför ordinarie arbetstid 1 060 kr

19 Efterkontroll av brister upptäckta vid genomförd brandskyddskontroll 600 kr

20 Efterkontroll av brister upptäckta vid genomförd brandskyddskontroll, utanför ordinarie arbetstid 1 200 kr

21 Ej i tid avbokad rengöring, brandskyddskontroll eller samtidig rengöring och brandskyddskontroll 200 kr

22 I de fall rengöring eller brandskyddskontroll ej kunnat utföras orsakat av ägare eller nyttjanderättshavare 200 kr

23 Tilläggsavgift för fastigheter utan allmän förbindelse med fastlandet 120 kr

2

Avgift

1 Rengöring per mantimme 490 kr

2 Rengöring per mantimme, utanför ordinarie arbetstid 980 kr

4 Brandskyddskontroll, efterkontroll per mantimme 710 kr

5 Brandskyddskontroll, efterkontroll per mantimme, utanför ordinarie arbetstid 1 420 kr

7 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per mantimme 630 kr

8 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per mantimme, utanför ordinarie arbetstid 1 260 kr

8 Ej i tid avbokad rengöring, brandskyddskontroll eller samtidig rengöring och brandskyddskontroll 200 kr

9 I de fall rengöring eller brandskyddskontroll ej kunnat utföras orsakat av ägare eller nyttjanderättshavare 200 kr

10 Tilläggsavgift för fastigheter utan allmän förbindelse med fastlandet 120 kr

Minsta debitering är 1 timme, sedan per påbörjad kvart (15 min).
Ordinarie arbetstid är vardagar kl 07.00 -16.00. Alla avgifter är exklusive moms.

Taxorna gäller från och med 2016-12-01 och 90 procent av avgiften justeras årligen from 2018 med AKI
(arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. 
Skulle indexet i juni ha förändats något kommande år jämfört  med indexet i juni 2017 ska 90 procent
av avgiften justeras med den procentuella förändringen nästkommande kalenderår.
Avgift enligt denna taxa betalas av den där rengöring eller brandskyddskontroll skett, mot faktura. 
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) 
från förfallodagen tills betalning sker.
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när rengöringen eller brandskyddskontrollen utförts.

Övriga fastigheter (andra fastigheter än enfamiljhus)

Taxor enligt LSO, rengöring (sotning) & brandskyddskontroll

Enfamiljshus (småhus)

Östhammars kommun

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 §

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 §
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