
TAXA FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL

Taxan gäller from 2021-03-18 tills vidare

Senast beslutad:

Karlshamns kommun KF § 10, 2021-02-15

Olofströms kommun KF § 15, 2021-02-15

Sölvesborgs kommun KF § 15, 2021-02-08

Angivna avgifter anges inklusive moms i Olofströms och Sölvesborgs kommun. I Karlshamns kommun är

avgifterna angivna utan moms då moms ej utgår i Karlshamns kommun. 

1.

1.1

1.1.1

Karlshamn 226,96 kr

Olofström 293,28 kr

Sölvesborg 207,73 kr

1.1.2 Fritidshus

Karlshamn 337,95 kr

Olofström 430,73 kr

Sölvesborg 348,26 kr

1.2

Objekt i småhus

Grundavgift

Inställelseavgift för utförande av brandskyddskontroll

Kontrollavgift

Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 924,12 kr/timme i Olofströms och Sölvesborgs 

kommuner och med 739,29 kr/timme i Karlshamns kommun. I kontrollavgiften ingår kostnad för 

teknisk utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av kontrollen. Se även särskilda 

bestämmelser.

För utförande av brandskyddskontroll enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt 3 

kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Taxan indexregleras 

årligen enligt sotningsindex.

Helårsbebott hus
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2.

2.1

3.

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

Särskilda bestämmelser

Extra inställelse

Transportersättning

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och 

åter till förättningsplatsen. Avgift för förflyttningstiden tillkommer. Vid beräkning av 

kilometerersättningen tillämpas räddningstjänstens taxa.

För extra inställse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för 

detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med timersättning per man enligt 1.2 eller 2.1 

samt transportersättning. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1 eller 2.1 

samt en administrativ avgift om 163,43 kr i Olofströms och Sölvesborgs kommuner och med 

130,75 kr i Karlshamns kommun.

Kontroll utom ordinarie arbetstid

Beräkning av timersättning

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme och 

med den tid som är nedlagd i objektet.

Kontrollavgift

Övriga objekt

Efterkontroll

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår timersättning per man enligt 1.2 

eller 2.1 samt transportersättning.

Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 924,12 kr/timme i Olofströms och Sölvesborgs 

kommun och med 739,29 kr/timme i Karlshamns kommun. Vid beräkning av arbetstidens längd 

inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. I kontrollavgiften ingår kostnad för teknisk 

utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av kontrollen. Se även särskilda bestämmelser.

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte varit tillgängligt under 

ordinarie arbetstid, utgår timersättning per man enligt 1.2 eller 2.1 samt tillägg motsvarande de 

merkostnader som arbetet föranlett.

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme och med 

den tid som är nedlagd i objektet.


