
Taxa för rengöring och brandskyddskontroll i Stenungsunds kommun

Taxan är uppdelad i två olika taxor, en för rengöring och en för brandskyddskontroll. 
Taxan baserar sig på en handläggningskostnad per timme som benämns timtaxa. Det 
är olika timtaxor för rengöring respektive brandskyddskontroll. Respektive taxa består 
sedan av tre delar som tillsammans bildar en avgift för rengöring respektive 
brandskyddskontroll. De olika delarna i respektive taxa anges som procentandelar av 
respektive timtaxa. 

De tre delarna är: 

• Grundavgift som avser kostnader för administration för ärendet och för 
transportkostnader för att ta sig till adressen. 

Grundavgiften för småhus och flerbostadshus reduceras om besöket sker på 
aviserad tid eller annan överenskommen tid när Leverantören ändå är i 
närområdet för andra planerade besök. 
Vid ett samplanerat besök (rengöring och brandskyddskontroll sker vid samma 
tillfälle av samma person) används endast grundavgiften för 
brandskyddskontroll men då utan reducering enligt 2.1.5.

• Objektsavgift som avser arbetskostnader för nödvändiga arbetsmoment i 
samband med rengöringen respektive brandskyddskontrollen. 

• Övriga avgifter som avser eventuellt tillkommande kostnader

SBRF:s dnr 2021-000039Angivna avgifter exkl. moms. 

Gäller fr.o.m. 2022-04-01

Indexreglering av taxan
Taxan justeras årligen med Sotningsindex som förhandlas fram av de centrala 
parterna SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Skorstensfejarmästarnas 
riksförbund. 



Taxa för rengöring och brandskyddskontroll i Stenungsunds kommun

516 SEK

1.1 Grundavgift Andel av 
timtaxan

Taxa Övrig info

1.1.1 Småhus, helårsbebott 50% 258,01 Komplementbyggnad inom samma 
fastighet och inom 200 m ingår

1.1.2. Småhus, fritidshus 50% 258,01 Komplementbyggnad inom samma 
fastighet och inom 200 m ingår

1.1.3 Enskild lägenhet i flerbostadshus 50% 258,01

1.1.4 Tillkommande lägenheter i samma 
fastighet

20% 103,20 Gäller flerbostadshus

1.1.5 Reducering om förrättning sker på 
aviserad tid (gäller 1.1.1 – 1.1.3) 
per enhet

-15% -77,40 Samordnade besök för rengöring i ett 
närområde

1.1.6 Övriga objekt samt imkanaler i 
storkök

40% 206,41 Per person som ska utföra arbete

1.2 Objektsavgift Andel av 
timtaxan 

Taxa Övrig info

1.2.1 Första objekt i småhus och 
lägenhet

40% 206,41

1.2.2 Tillkommande objekt i småhus och 
lägenhet

20% 103,20

1.2.3 Imkanal i storkök och motsvarande Timtaxa Timtaxa Per påbörjad 15 minutersperiod

1.2.4 Övriga objekt Timtaxa Timtaxa Per påbörjad 15 minutersperiod

1.3 Övriga avgifter Andel av 
timtaxan 

Taxa Övrig info

1.3.1 Rengöring kan inte genomföras Avgift 
enligt 1.1.1 

- 1.1.6

Avgift 
enligt 
1.1.1 - 
1.1.6

Ingen hemma, saknar erforderliga 
skyddsanordningar, m.m.

1.3.2 Svåråtkomliga eller blockerade 
rensluckor, svårborttagbara 
sotbeläggningar, m.m.

Timtaxa Timtaxa Per påbörjad 15 minutersperiod

1.4 Särskilda bestämmelser

1  Taxa för rengöring

Timtaxa, rengöring:

För arbete på kunds uppdrag utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt 
under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per person och timme enligt timtaxa samt tillägg 
motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.
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Taxa för rengöring och brandskyddskontroll i Stenungsunds kommun

781 SEK

2.1 Grundavgift Andel av 
timtaxan

Taxa Övrig info

2.1.1 Småhus, helårsbebott 60% 468,70 Komplementbyggnad inom samma 
fastighet och inom 200 m ingår

2.1.2 Småhus, fritidshus 60% 468,70 Komplementbyggnad inom samma 
fastighet och inom 200 m ingår

2.1.3 Enskild lägenhet i flerbostadshus 60% 468,70

2.1.4 Tillkommande lägenheter i samma 
fastighet

20% 156,23 Gäller flerbostadshus

2.1.5 Reducering om förrättning sker på 
aviserad tid (gäller 2.1.1 – 2.1.3) 
per enhet

-15% -117,18 Samordnade besök för brandskydds-
kontroll i ett närområde.

2.1.6 Övriga objekt samt imkanaler i 
storkök

50% 390,58 Per person som ska utföra arbete

2.2 Objektsavgift Andel av 
timtaxan

Taxa Övrig info

2.2.1 Första objekt i småhus och 
lägenhet

50% 390,58

2.2.2 Tillkommande objekt i småhus och 
lägenhet

20% 156,23

2.2.3 Imkanal i storkök och motsvarande Timtaxa Timtaxa Per påbörjad 15 minutersperiod

2.2.4 Övriga objekt Timtaxa Timtaxa Per påbörjad 15 minutersperiod

2.3 Övriga avgifter Andel av 
timtaxan

Taxa Övrig info

2.3.1 Brandskyddskontroll kan inte 
genomföras

Avgift 
enligt 2.1.1 

- 2.1.6

Avgift 
enligt 
2.1.1 - 
2.1.6

Ingen hemma, saknar erforderliga 
skyddsanordningar, m.m.

2.3.2 Efterkontroll p.g.a. föreläggande 
eller förbud, Svåråtkomliga eller 
blockerade rensluckor, 
svårborttagbara sotbeläggningar, 
m.m.

Timtaxa Timtaxa Per påbörjad 15 minutersperiod

2.4 Särskilda bestämmelser
För arbete på kunds uppdrag utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt 
under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per person och timme enligt timtaxa samt tillägg 
motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

2  Taxa för brandskyddskontroll

Timtaxa, brandskyddskontroll:

Gäller fr.o.m. 2022-04-01


