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Avgifter för tillsyn, tillstånd och utbildning 
Räddningstjänsten har rätt att ta ut en avgif1 för arbetsmoment som tillsyn enligt lag om skydd 
mot olyckor (LSO), tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), 
tillståndshantering enligt LBE och utbildning av medlemskommunernas personal. 

Avgiften ska täcka de kostnader som uppkommer för att räddningstjänsten ska kunna fullgöra 
uppgiften. Avgiften ska täcka kostnad för personal, lokal, fordon, transport, utrustning, 
skyddskläder, registerhållning, osv. Det är inte meningen att räddningstjänsten ska göra någon 
ekonomisk vinst på avgiften eller att avgiften ska vara så låg att tjänsten subventioneras av 
skatteintäkter. 

Avgiften är lika för al1a medborgare inom medlemskommunerna och tal' inte hänsyn till 
avstånd från den brandstation som t.ex. tillsynsförättaren utgår från. 

Timavgift 

För förebyggandeverksamheten hal' en timavgift tagits li·am. Avgiften räknas om årligen och 
tar hänsyn til1 verksamhetens kostnader vad gäller t.ex. personal, lokal, fordon, transport, 
utrustning, skyddskläder, registerhållning, osv. För 2014 är timavgiften 795 kr. 

Tillsyn enligt LSO och/eller LBE 

Avgiften för tillsyn enligt LSO eller LBE utgörs av en grundavgift, vilken innefattar förarbete 
och efterarbete. Grundavgiften motsvarar 1,5 arbetstimmar. Vid tillfällen med samordnad 
tillsyn enligt LSO oeh LBE motsvarar grundavgiften 2,5 timmar. Tid för tillsyn debiteras med 
använd tid per påbörjad halvtimme. 

Tillstånd enligt LBE 

A vgiften för tillstånd enligt LBE utgörs av en grundavgift som motsvarar 2,5 arbetstimmar, 
vilket är den tid ett tillståndsärende, i genomsnitt, tar att handlägga. När 
tillståndshandläggningen tar längre tid än 2,5 timmar debiteras övrig tid per påbörjad 
halvtimme. 

Utbildning 

Avgiften för utbildning utgörs av en grundavgift motsvarande 2 arbetstimmar, vilket är den 
tid som går åt till förberedelser, transporter, osv. Utöver grundavgiften debiteras 
utbildningstiden med använd tid per påbörjad halvtimme. Förbrukningsmaterial, som 
handbrandsläekare, debiteras med faktisk kostnad. 

Avsteg f,'ån avgift 

Beslut om avsteg från fastslagen avgiftskonstruktion tas av chef förebyggandeavdelningen. 



Taxa för brandskyddskontroll Period 2013-07-01--2014-03-31 
Tillämpningsområde 

Karlsborgs kommun 

För uHörande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning 
enligt denna taxa. 

Angivna avgifter exkl. moms. 

1. Objekt i småhus 
1.1 Grundavgift 

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll 

1 Helårsbebott hus (Timpris enI4.4/60 x 22.73 min) 

2 Fritidshus (Timpris enl 4.4/60 x 35.63 min) 

1.2 Kontrollavgift 
1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal (Timpris enl 4.4/60 x 45 min) 

2 Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten som 1 (Timpris enI4.4/60 x 20 min) 

1.3 Tilläggsavgift 
För kontroll genom temperaturmätning. tryckmätning. röktryckprovning etler läckagemätning 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 A. 

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 avisering och särskilda skäl för detta 

inte förelegat. utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 4A. samt transportersättning. 
Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2.1 samt en administrationsavgift av 

2 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och åter till 
förrättningsplatsen . 
Vid beräkningen tillämpas aktuellt avtal motsvarande BII01. tabell 2 årliga körsträcka < 12000 km. För annat 
transportmedel än bli utgår ersättning med den verkliga kostnaden. 

3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av at! 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 
För kontroll utförd under ordinarie 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 förflytlningtiden till och från 
arbetsplatsen. 

5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering 
av brandskyddskontrollen, 

5. Indexreglering av taxan 
Ersättning för brandskyddskoniroI! enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska 
Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat Sotningsindex. 
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Period 2013-07-01--2014-03-31 

För utförande av enligt räddningstjanstlagen föreskrivet sotnings- och rengöringsarbete, undersökningsarbete 
eller annat sådant arbete utgår ersättning enligt denna taxa. 

1. Objekt i småhus 
1 , 1  Grundavgift 

Inställelse för utförande av arbete enli911 . 2 .  under ordinarie 
sotningstur per gång 

1 Helårsbebott hus (Antal minuter' minutpris) 
2 Fritidshus {Antal minuter· minutpris) 

1,2 Objektsavgift (kr/enhet) 
Sotning eller rensning av nedan namnt objekt jämte Wlhörande 
rökkanal och förbindelsekanal eHer bikanal 
V�rmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60kW) 
a) eldad uteslutande med olja 
b) mBjögodkänd för olja 
c) eldad helt eller delvis med fast bränsle 
d) miljögodkänd för fast bränsle 

2 Braskamin 
3 Lokaleldstad 
4 lmkana! 

1 }  Utan näktanordning 
2) Med köksfläkt 
3) Med spisfläkt 
4} Med fläkt placerad i vind eller på tak 
5} Med v$irmeväxlare placerad inom bostadslltrymme 

1..3 Tilläggsavgift 
Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1 ,0 m längd 
1 )  1 .0-2,5 m 
2) 2,6-5,0 m 
3) Mer än 5,0 m; timersättning uttas enligt 4.5. 

2 Avstötning fran vind eUer övervåning av vertikal kanal och/eller 
horisontell kanal av högst 2,5 m längd til! objekt 1 . 2.43 

3 Demontering och montering av kryddhylla e.d. fastsatt med skruv 
eller motsvarande framför objekt 1.2.43 

2. Övriga objekt 
2.1 Inställelseavgift 

2.2 

Avgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets 
utförande vid objekt belägna inom en radie av 1 0  km fran 
arbetslokalerna. 

För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggserso:l.ttning för den 
proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man 
och timme med pris, som anges i 4.5. 

Sotning av varmepanna jämte tillhörande rökkanal och 
förbindelsekanal. För den till rökkanalen anslutna stNsta sotade 

1 5 , 1 5  minuter 
23,75 minuter 

Kronor 
exkl. moms 

107,00 
1 68.00 

1 79.00 
21 4.00 
21 4.00 
230,00 
1 59,00 
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54,00 
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1 77,00 
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Normal
värmepannan uttas ersättning enligt kolumn a och för var och en av effekt 
de övriga sotade värmepannorna enligt kolumn b. Mcal/h (ca KW) kolumn a 

enligt 

kolumn b 

2 För sotning eller rensning av annat än under 1 .  och 2.2.1 angivet 
objekt uttas ersättning per man och timme med pris. som anges i 
4.5. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat 
efter tidsåtgång. 
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2,3 Tilläggsavgift 
1 Separat rökkana! til! sidopanna 
2 Stoftavskiljare, rökgasfläkt. längre förbindelsekanal till objekt enligt 

2.2.1; timersättning uttas enligt 4.5. Parterna må träffa 
överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång. 

3, Undersökningsarbeten m m 
För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning 
uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4 .5 samt 
transporters ältning enligt 4.3. 

2 Protokollering av brandskyddskontroll enligt 17§ Räl 
4, Särskilda bestämmelser 

Om vid utförande av arbete enligt 1.2., 1.3. och 221 
undantagsförhåtlande föreligger genom avvikelse av nedan nämnt 
slag, uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 
4.5. 

a) sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga Ufr 
atkomHghetsregler iSBN). 
bl anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar elter avsevärt 
försvårar användning av standardverk tyg. 
c) för sotningens genomförande erforderlig demontering och 
montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan 
omfattning alt tidsåtgången härför uppgår till eUer övertiger i 4.5. 
angiven debiteringsperiod. 

d) blockering av rensluckor eller av utrymme med rens!ucka. 
e) användning av mer än vanligt sotbildande bränSle, förekomsten 
av svårborttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd 
än normalt på grund av anläggningsfel. 
fl fastsättning av arbetsredskap i kanal e.d. 

2 För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbar! inlm 
uppstigningsstäUe, u!tas tilläggsavgift med 
dock att tilläggsersättning beräknas som timersättning enligt 4.5, 
därest tidsåtgången uppgår til l  eller överstiger däri angiven 
debiteringsperiod . 

3 För extra instalIeise, då fastighetsagaren eller nyttjaren av 
rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande 
på härför tilikannagiven tidpunkt, 

uttas för återbesök ers<lttnfng per man och timme med pris som 
anges i 4.5. samt Iransportersättning. Härjämte uttas ersättning för 
den ordinarie inställelsen en!. 1.1 eller 2 saml en 
administrationsavgift av 

Transportersättning för bi! beräknas som kilometerer5S.ttning med 
det belopp per påbörjad km av avståndet fram och åter till 
förrättningsp!atsen som vid tillfället gäller för befattningshavare i 
kommunens tjänst enligt härför centralt utfardad anvisning. 

Vid beräkningen Hllampas reglerna för mindre bil och lägsta årliga 
körlMgd. För annat transportmedel än bl! uttas ersättning med den 
verkliga kostnaden. 

4 För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av aU 
objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning 
per man och timme med pris som anges i 4.5 samt tillägg 
motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. 

5 Timersättning utgår med 
innefattande även ersattning för erforderlig arbetsledning. För 
arbete under ordinarie arbetstid r�knas påbörjad kvartstimme som 
hel kvartstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme 
som hel halvtimme. 

I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad och 
omklädsel. därest denna utgår särskiit för övertidsarbetet. 

Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttning tiden till 
och från arbetsplatsen 

6 l angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk 
utrustning. För användande av speciell teknisk utrustning, 
exempelvis sotsugare och tvättaggregat. utgår tilläggsersättning 
enligt överenskommelse med den betalande. 
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Period 201 3-07-01 --2014-03-31 

För utförande av enligt räddningstjänstiagen föreskrivet sotnings- och rengöringsarbete. undersökningsarbete 
eller annat sadant arbete utgår ers�ttning enligt denna taxa. 

1 ,  Objekt i småhus 
1 . 1  Grundavgift 

Inställelse för utförande av arbete enligt 1 .2 .  under ordinarie 
sotningstur per gång 

1 Helårsbebott hus (Antal minuter " minutpris) 
2 Fritidshus (Antal minuter" minutpris) 

1 5 , 1 5  minuter 
23.75 minuter 

1.2 Objektsavgift (kr/enhet) 
Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jamte tillhörande 
rökkanal och förbindelsekanal eller bikanaL 
Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60kW) 
a) eldad uteslutande med olja 
b) miljbgodkänd för olja 
c) eldad hel! eller delvis med fast bränSle 
d} miljögodkänd för fast bränsle 

2 Braskamin 
3 Lokaleldstad 
4 Imkanal 

1) Utan näktanordning 
2) Med köksfläki 
3) Med spisfläki 
4) Med fläkt placerad i vind eller på tak 
5) Med värmeväxlare placerad inom bostadsutrymme 

1 . 3  Tilläggsavgift 
Förbindelsekana! eller bikanal av lägst 1 ,0 m längd 
1 )  1 .0-2,5 m 
2) 2,6-5,0 m 
3) Mer än 5,0 m; timersättning uttas enligt 4.5. 

2 Avstötning från vind eller övervåning av vertikal kanal och/eller 
horisontell kanal av högst 2,5 m langd till objekt 1 . 2.43 

3 Demontering och montering av kryddhylla e.d. fastsatt med skruv 
eller motsvarande framför objekt 1 .2.43 

2, Övriga objekt 
2,1 Inställelseavgift 

2.2 

Avgift enligt 2.2.1  inkluderar ersättning för inställelse för arbetets 
utförande vid objekt belägna inom en radie av 1 0  km från 
arbetslokalerna. 

För avl$gsnare bel agna objekt uttas tiIläggsersåttning för den 
proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man 
och timme med pris, som anges i 4.5. 

Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal ocll 
förbindelsekanal. För den till rökkanalen anslutna stöfsta sotade Normal-
värmepannan uttas ersattning enligt kolumn a och för var och en av effekt 
de övriga sotade värmepannorna enligt kolumn b. Mcal/h 

2 För sotning eller rensning av annat än under 1 .  och 2.2.1  angivet 
objekt uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 
4.5. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat 
efter tidsåtgång. 
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2.3 Tilläggsavgift Kronor exkl. moms 
1 Separat rökkanal till sidopanna 28,00 
2 Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt 

2.2. 1 ;  timersattning uttas enligt 4.5 Parterna må trMfa 
överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång. 

3. Undersökningsarbeten m m 
För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning 
uttas ersättning per man och timme med pris. som anges i 4.5 samt 
transporlersättning enligt 4.3. 

2 Protokollering av brandskyddskontroll enligt 1 7§ RsL 
4. Särskilda bestämmelser 

Om vid utförande av arbete enligt 1 .2.,  1 ,3. och 2.2.1 
undantagsförhållande föreligger genom awikelse av nedan nämnt 
slag, uttas ersättning per man och timme med pris, som anges j 
4.5. 

a) sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga Ufr 
åtkoml ighetsregler i SBN). 
b) anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar etler avsevärt 
försvarar användning av standardverktyg. 
c) för sotningens genomförande erforderlig demontering och 
montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan 
omfattning att tidsatgången härför uppgår tiU eller övertiger i 4,5. 
angiven debiteringsperiod. 

d) blockering av rensluckor eUer av utrymme med renslucka. 
e) användning av mer an vanligt sotbildande bränsle, förekomsten 
av svarborttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd 
än normalt på grund av anlaggningsfel. 

f) fastsättning av arbetsredskap i kanal e.d. 
2 För hämtning av lös väg9stege, som ej förvaras omedelbart intHl 42,00 

uppstignings ställe, uttas tilläggsavgift med 
dock att tIllaggsersättning beräknas som timersättning enligt 4.5, 
dårest tidsåtgången uppgår till eller överstiger däri angiven 
debiteringsperiod . 

3 För extra inställelse, då fastighetsägaren eUer nyt!jaren av 64,00 
rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande 
på härför tillkännagiven tidpunkt, 

uttas för återbesök ersättning per man och timme med pris som 
anges i 4,5. samt transportefsättnlng, Härjämte uttas ersättning för 
den ordinarie inställelsen en!. 1 .  i eHer 2 samt en 
administrationsavgift av 

Transportersättning för bil beraknas som kilometerersättning med 
det belopp per påbörjad km av avståndet fram och åter till 
förrätIningsplatsen som vid tillfället gäller för befattningshavare i 
kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning. 

Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga 
körlängd. För annat transportmedel än bil uttas ersättning med den 
verkliga kostnaden. 

4 För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att 
objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning 
per man och timme med pris som anges i 4.5 samt tHlägg 
motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. 

5 Timersättning utgår med 424, 00 
innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. För 
arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som 
hel kvartstimme. För övertidsarbete r�knas påbörjad halvtimme 
som hel halvtimme. 

I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad och 
omklMsel, därest denna utgår särskilt för övertidsarbetet. 

Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningtiden till 
och från arbetsplatsen. 

6 l angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk 
utrustning. För användande av speciell teknisk utrustning, 
exempelvis sotsugare och tvattaggregat, utgår tilläggsersattning 
enligt överenskommelse med den betalande 
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