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Tillämpningsområde - Sala kommun 
 

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt till-

hörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.  

Gäller från den 1 juni 2022. Angivna avgifter exkl. moms. 

1. Objekt i småhus 

1.1 Grundavgift  

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll  

1 Helårsbebott hus (timpris enl. 4.4/60 x 11,74 x 1,5) 228 kr  

2. Fritidshus (timpris enl. 4.4/60 x 20,72 x 1,5) 403 kr 

1.2 Kontrollavgift 

1. Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal (45 minuter) 584 kr. 

2. Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten som 

(1) (20 min) 259 kr 

1.3 Tilläggsavgift 

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läck-

agemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i 4.4. 



2. Övriga objekt 

2.1 Kontrollavgift 

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4. 

 

3 Avgift för efterkontroll 
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning 

med pris som anges i 4.4 samt transportersättning. 

4. Särskilda bestämmelser 

1. För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avise-

ring och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök 

med pris som anges i 4.4 samt transportersättning. Härjämte utgår ersätt-

ning för den ordinarie  inställelsen enl. 1.1 eller 2.1 samt en administrations-

avgift av 129 kronor (Avgiften bör baseras på tio minuters tidsåtgång). 

2. Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad 

km av avståndet fram och åter till förättningsplatsen. Vid beräkningen till-

lämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat trans-

portmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden. 

3. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är 

tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 

4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. 

4. Timersättning utgår per man med: 778 kronor. För kontroll utförd under or-

dinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För 

kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel 

halvtimme.  

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas förflytt-

ningstiden till och från arbetsplatsen. 

5. I angivna ersättningar ingår kostnaden för tekniska utrustning och förbruk-

ningsmateriel samt för protokollering av brandskydds- kontrollen. 

5. Indexreglering av taxan 

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de 

centrala parterna Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Skorstensfeja-

remästares Riksförbund publicerat Sotningsindex. 

6. Regler för avbokning 

Vid förhinder att ge skorstensfejarmästaren/tekniker tillträde till fastighet vid avise-

rat datum skall detta meddelas så snart som möjligt, dock senast med en arbetsdags 

framförhållning. 

Exempel: 

• Avser aviseringen en tisdag, skall avbokning ske senast fredagen innan 

• Avser aviseringen en måndag, skall avbokning ske senast torsdagen veckan 

före 



• Avser aviseringen en onsdag skall avbokning ske senast måndag samma 

vecka 

Meddelande om avbokning skall ske på skorstensfejarmästarens telefon  

0224-151 15 och detta på aviserad telefontid, vilken framgår av utsänd avisering. 

Om avbokning inte sker enligt ovanstående, kommer en avgift motsvarande kostna-

den för den aviserade verksamheten att uttas, dock maximalt 1.200 kr. 

  



7. Särskild brandskyddskontroll 

Där det föreligger osäkerhet om en eldstads brandsäkerhet, och det inte är lämpligt 

att invänta nästa ordinarie brandskyddskontroll, kan det som ett alternativ till ett 

eldningsförbud beslutas om en särskild brandskyddskontroll. 

Vid en soteld där räddningstjänsten gjort en insats och att brandbefälet bedömer att 

en extra brandskyddskontroll skall utföras tas särskilt beslut därom och skorstens-

fejarmästaren meddelas. Kostnad för fastighetsägaren motsvarar ersättning enligt 

särskilda bestämmelser i § 4.   

   

 

 


