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RÄDDNINGSTJÄNSTEN
VÄSTRA SKARABORG
Lidköping - Vara - Grästorp - Essunga

Taxa brandskyddskontroll
Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i anläggningen för att
förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand. Kontrollen innebär
en prövning av den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från
brandskyddssynpunkt. I huvudsak kontrolleras att anläggningen överensstämmer med de
krav som gällde när anläggningen togs i bruk. I redovisade avgifter ingår okulär besiktning
gällande sotbildning och beläggningar, skador eller förändringar av det tekniska utförandet,
temperaturförhållanden, tryckförhållanden och täthet samt rutiner för anläggningens drift
och skötsel.
Ordinarie brandskyddskontroll i småhus med tillhörande byggnader
Fast grundavgift
Första kontrollobjekt
Varje tillkommande kontrollobjekt
Varje tillkommande kontrollobjekt med rökkanal i annan skorsten
Timavgift eftersyn
Särskild administrativ avgift

Pris
373 kr
543 kr
271 kr
373 kr
813 kr/h
373 kr

Brandskyddskontroll i samband med ibruktagande av obrukad eldstad
Fast grundavgift
Timavgift
Timavgift eftersyn
Särskild administrativ avgift

813 kr
813 kr/h
813 kr/h
373 kr

Brandskyddskontroll i övriga byggnader/anläggningar
Fast grundavgift
Timavgift
Timavgift eftersyn
Särskild administrativ avgift

Pris
373 kr
813 kr/h
813 kr/h
373 kr

Särskilda bestämmelser
1. Om objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid uttas tilläggsersättning
motsvarande merkostnaden.
2. För utökad kontroll såsom temperaturmätning, tryckmätning, röktryckprovning,
läckagemätning eller dylikt uttas tilläggsersättning enligt timavgift motsvarande den
förlängda tidsåtgången.
3. I de fall aviserad brandskyddskontroll i småhus inte har kunnat utföras på grund av
att avbokning inte skett och objektet inte har varit tillgängligt uttas ersättning enligt
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särskild administrativ avgift. Detsamma gäller om avbokning skett så sent att det
inte funnits rimlig möjlighet för omplanering av besöket.
I de fall aviserad brandskyddskontroll i övriga byggnader/anläggningar inte har
kunnat utföras på grund av att avbokning inte skett och objektet inte har varit
tillgängligt uttas ersättning enligt särskild administrativ avgift och timavgift för
väntetid. Detsamma gäller om avbokning skett så sent att det inte funnits rimlig
möjlighet för omplanering av besöket.
Ersättning motsvarande särskild administrativ avgift uttas om en fastighet ersatt den
brandskyddskontrollpliktiga förbränningsanordningen med annan uppvärmningskälla
och inte meddelat detta innan avisering om brandskyddskontroll skickats ut.
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