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  Taxa för brandskyddskontroll 

 

 Gäller från och med 2022-01-01 
 
Tillämpningsområde: 
Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (Göteborg, 
Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum) 

För utförande av föreskriven brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lag om skydd 
mot olyckor (2003:778) utgår ersättning enligt denna taxa. 

 

 
 

1 Objekt i småhus 
 Kronor 

1.1 Grundavgift för inställelse 
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll. 

 
259 

1.2 Avgift för kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal 
 

777 

1.3 Avgift för kontroll av ytterligare eldstad  
 

380 

1.4 Avgift för ombokning 
Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria 
timmar före aviserat besök, uttas en grundavgift. 
 

259 

1.5 Avgift för beställning av icke aviserad kontroll 
För kontroll av anläggning som inte varit i bruk eller inte kontrollerats, utgår 
ersättning utöver ordinarie pris. 
 

518 

1.6 Avgift för ej tillträde 
Då kontrollen inte kunnat utföras pga. att det inte getts tillträde till fastigheten 
enligt avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för det 
aviserade besöket med en grundavgift. 
 

259 

 
2 

 
Övriga objekt 
 

2.1 Kontrollavgift  
Kontrollavgift utgår med pris (timersättning) som anges i 3.3. 

 

2.2 Avgift för ej tillträde 
Då kontrollen inte kunnat utföras pga. att det inte getts tillträde till fastigheten 
enligt avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för det 
aviserade besöket. 
 

 
 

777 
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3 Särskilda bestämmelser 
 

3.1 Avgift för efterkontroll 
För separat utförd efterkontroll av brandskyddsåtgärd eller då kontrollen inte har kunnat 
slutföras utgår ersättning med pris (timersättning) som anges i 3.3. 

 

3.2 Avgift för kontroll utförd utom ordinarie arbetstid 
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under 
ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris (timersättning) som anges i 3.3 samt tillägg 
motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.  

 

3.3 Timersättning 
Timersättning utgår per person. 
En påbörjad kvartstimme räknas som en hel kvartstimme.  
 
Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från 
arbetsplatsen. 

 

 
1 035 

3.4 Indexreglering av taxan  
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med prisindex för 
kommunal verksamhet. 

 


