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Taxa för brandskyddskontroll 

Bakgrund 
I lag (2003:778) om skydd mot olyckor § 4 tredje stycket anges att 
”Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som 
skall rengöras enligt 4 § första stycket samt skorstenar, tak och anslutande 
byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). 
Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning 
uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.” 

Kommunen har enligt 6 § i lag (2003:778) om skydd mot olyckor, en rätt att ta 
ut avgift för utförande av uppgifter enligt 4 §. 

Förslag 
I förslaget till taxa framgår att beloppet kan revideras varje år mot av Svenska 
kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares riksförbund framtaget 
sotningsindex. Den revidering som nu föreslås är en uppräkning mot 
sotningsindex. 

Ärendet har behandlats vid Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
sammanträde 2019-08-27. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta taxa för brandskyddskontroll samt, 

att taxan gäller från 2020-03-01. 

 

 

Anna-Karin Lindblad  
tf Kommundirektör  
  



 Dnr KK19/687 2/2 
 

 2019-11-22 
 

 Peter Knutsson 
 Biträdande tf kommundirektör 
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Taxa för planverksamhet inom Samhällsbyggnad 

Bakgrund 
Taxedokumentet reglerar bland annat avgifter för planbesked och upprättande 
av detaljplanehandlingar. Nyköpings kommuns plantaxa följer prisbasbeloppet 
som fastställs av regeringen varje år. Därefter utgår taxan från planärendets 
storlek och komplexitet. Taxan är indelad i 7 nivåer. Avgift tas ut för 
planansökan och om planarbete får inledas tas ett planavtal fram där ett 
fastpris fastställs innan detaljplanearbetet påbörjas.  

Taxan får varje år räknas upp i enlighet med det av regeringen fastställda 
prisbasbeloppet. Revideringen av taxan är en uppräkning enligt 2020 års 
beslutade prisbasbelopp. 

Ärendet har behandlats vid Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
sammanträde 2019-09-24. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta taxa för planverksamhet inom Samhällsbyggnad samt, 

att taxan gäller från 2020-03-01. 

 

 

Anna-Karin Lindblad  
tf Kommundirektör  
  

 Peter Knutsson 
 Biträdande tf kommundirektör 
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