
  

 
Taxa brandskyddskontroll 
Sida 1 av 2 
Gäller från 2021-05-01  

  

Räddningstjänsten Skåne nordväst | Tistelgatan 6 | 253 75 Helsingborg | 010-21 90 000 | info@rsnv.se | www.rsnv.se 

 

 

 

Taxa brandskyddskontroll Kronor 
exklusive 

moms 

Kronor 
inklusive 

moms 

1. Grundavgift 
Fast avgift för inställelse. 

 
222 kr 

 

278 kr 

 Vid förrättning på kvällstid får debitering ske med dubbel grundavgift.   

2. Objekt i småhus 
För brandskyddskontroll av objekt i småhus. 
Tidrapport ska lämnas. 

  

2.1 Dagtid, vardagar   

 Kontroll av objekt med tillhörande rökkanal. Tar kontrollen mer än 30 
minuter debiteras faktisk tid enligt timersättning i 4.5.  

208 kr 260 kr 

 Kontroll av ytterligare objekt ansluten till rökkanal i samma skorsten 
debiteras nedlagd tid enligt timersättning i 4.5. 

  

2.2 Kvällstid, 16.00–20.00   

 Kontroll av objekt med tillhörande rökkanal. Tar kontrollen mer än 30 
minuter debiteras faktisk tid enligt dubbel timersättning i 4.5. 

2 x pris i 
punkt 2.1 

 

 Kontroll av ytterligare objekt ansluten till rökkanal i samma skorsten 
debiteras nedlagd tid enligt dubbel timersättning i 4.5. 

  

    

3. Övriga objekt   

 För brandskyddskontroll i fastighet som ej är småhus. 
Tidrapport ska lämnas. 

  

3.1 Kontroll av objekt i fastigheter som ej är småhus debiteras nedlagd tid 
enligt timersättning i 4.5. Parterna kan träffa skriftlig överenskommelse 
om fast pris.  

  

3.2 För arbete utanför ordinarie arbetstid (normalt 06.00-16.00) orsakat av 
att objektet inte är tillgängligt under ordinarie tid debiteras nedlagd tid 
enligt dubbel timersättning i 4.5. 
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4. Särskilda bestämmelser   

4.1 När ordinarie kontroll i småhus utan giltigt skäl ej kunnat utföras och 
avbokning ej skett i rätt tid, debiteras enligt 1 samt 15% av timersättning 
i 4.5 (administrationsavgift). 

  

4.2 När ordinarie kontroll av objekt i fastighet som ej är småhus utan giltigt 
skäl kunnat utföras och avbokning ej skett i rätt tid, debiteras enligt 1 
samt 15% av timersättning i 4.5 (administrationsavgift). 

  

4.3 För särskild brandskyddskontroll utgår ersättning per man och timme 
enligt timersättning i 4.5. Vid beräkning av tidsåtgången inräknas 
förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. Restid ska specificeras.   

  

4.4 För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd debiteras 
grundavgift + debitering av nedlagd tid enligt timersättning i 4.5. 

  

4.5 Timersättning utgår med  

Timersättning debiteras i timmar och minuter avrundat till kvart. 

729 kr 911 kr 

 I angivna ersättningar ingår kostnader för förbrukningsmaterial, teknisk 
utrustning och för protokollering av kontrollen. För användande av 
speciell teknisk utrustning, exempelvis skylift etc, utgår 
tilläggsersättning enligt överenskommelse med den betalande.  

  

 


