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Dnr
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Antagen

2017/236
2017/236

2018-01-01
2018-03-26

Kf 2017-09-04 § 99
Kf 2018-03-26 § 33

TAXA FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE.
INOM SÖLVESBORGS KOMMUN
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Taxa för myndighetsutövning 2018
För myndighetsutövning tillkommer ingen mervärdeskatt.
Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga
och explosiva varor
Grundavgift (förberedelse, transport, administration, efterarbete, fakturering, datorstöd

1 260 kr/tillsyn

Rörlig avgift (tid i objektet)

timkostnad (f.n. 630 kr/tim)

I de fall den totala arbetstiden (exklusive tid på objektet) överstiger två timmar, utgår grundavgiften
och faktiskt tid för arbetet med tillsynen faktureras, enligt rörlig avgift.
I de fallen avtalade möten inte avbokas kommer en timme (f.n. 630 kr) att faktureras.
Tillstånd brandfarlig och explosiv vara
Handläggningsfaktor enligt bilaga 1

930 kr/faktor

Myndighetsutlåtande
Spridningsintyg

3 faktorer

Nr 7.32

Sid 3 (11)

Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara
Speciella och komplicerade ärenden som t.ex. områdestillstånd och transporter i rörledning liksom
förhandsbesked, extra besiktningar och andra åtgärder, som inte kan klassificeras i tabellen tiddebiteras där räddningstjänstens normala taxa används för den tid som nedläggs i ärendet.
Avgiften innefattar räddningstjänstens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även
kostnad för avsyning.
Vid olika slag av brandfarlig vara är den största mängden dimensionerande för avgiften.
Handläggningsfaktorns storlek regleras i räddningstjänstens ordinarie prislista, vilken uppdateras per
den 1 januari årligen.
Handläggningsärende

Tillstånd

Förnyat

tillstånd
Antal faktorer
1. Hantering av motorbrännolja utan rördragning och hantering av
eldningsolja.
Under 10.000 liter.
Över 10.000 liter
2.
Hantering av lösa behållare för brandfarlig gas och vätska.
Lösa behållare, skola, hotell, restaurang, varuhus, camping och industri under
1000 liter.
Lösa behållare över 1000 liter.
3.
Anläggning för förvaring i cistern.
1 cistern
2 – 4 cisterner
5 och mer än 5 cisterner
4.
Anläggning för förvaring och försäljning ur cistern (bensinstationer).
1 cistern
2 – 4 cisterner
5 och över 5 cisterner
5.
Nytt tillstånd enligt 20 § FBE angående innehavarskifte, vid befintligt tillstånd.
6.
Mindre komplettering till ett gällande tillstånd (ej utökad tid).
7.
Hantering av brandfarliga varor vid mindre lackeringsanläggning.
8.
Avslag
9.
Handel med explosiva varor
10. Godkännande av föreståndare
11. Tillstånd för explosiva varor
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Mindre omfattning (se definition nedan)
Större omfattning (se definition nedan)
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5
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Med mindre omfattning p.11 avses:
60 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5 (t ex dynamit, svartkrut, sprängdeg, sprängkapslar och detonerande stubin).
150 kg i riskgrupp 1.2 (t ex vissa fyrverkeriartiklar ej konsumentartiklar)
150 kg i riskgrupp 1.3 (t ex fyrverkeriartiklar och krut till ammunition)
500 kg i riskgrupp 1.4 (t ex fyrverkeriartiklar)
1 000 kg i riskgrupp 1.4S
Med större omfattning p.11 avses:
100 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5 (tex dynamit, svartkrut, sprängdeg, sprängkapslar och detonerande
stubin).
1 000 kg i riskgrupp 1.2 (t ex vissa fyrverkeriartiklar ej konsumentartiklar)
1 000 kg i riskgrupp 1.3 (t ex fyrverkeriartiklar och krut till ammunition)
2 000 kg i riskgrupp 1.4 (t ex fyrverkeriartiklar)
5 000 kg i riskgrupp 1.4S
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TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING)
Räddningstjänsten Västra Blekinge
För utförande av rengöring (sotning) 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.
Taxan baseras på en timkostnad om 604,54 kr/timme (inkl. moms) för Olofströms och Sölvesborgs kommuner och 592,92 kr/timme (inkl. moms) för Karlshamns kommun vilket ger ett
minutpris om 10,08 kr/minut respektive 9,88 kr/minut.
1.
1.1
1.1.1

1.1.2

1.2

Objekt i småhus
Grundavgift
Inställelseavgift för utförande av rengöring (sotning)
Helårsbebott
hus
Karlshamn
15,00 min
Olofström
21,07 min
Sölvesborg
10,17 min

148,20 kr
212,39 kr
102,51 kr

Fritidshus
Karlshamn
Olofström
Sölvesborg

237,12 kr
303,11 kr
193,74 kr

Objektsavgift
Värmepanna olja
Värmepanna olja miljögodkänd
Värmepanna fast bränsle
Värmepanna fast bränsle
miljögodkänd
Braskamin
Lokaleldstad

1.3

24,00 min
30,07 min
19,22 min

Tilläggsavgifter
Förbindelsekanal 1,0 – 2,5 m
Förbindelsekanal 2,6 – 5,0 m
Avstötning
Stoftsugning

25,32 min
30,32 min

Karlshamn
250,16 kr
299,56 kr

Sölvesborg och
Olofström
255,23 kr
305,63 kr

30,32 min
32,50 min

299,56 kr 305,63 kr
321,10 kr 327,60 kr

22,50 min
20,00 min

222,30 kr 226,80 kr
197,60 kr 201,60 kr

3,84 min
9,48 min
2,89 min
3,75 min

37,94 kr
93,66 kr
28,55 kr
37,05 kr

38,71 kr
95,56 kr
29,13 kr
37,80 kr
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2.
2.1

Övriga objekt
Objektsavgift
Värmepanna

Sidopanna

- 50 Mcal/h
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51-100
101-150
151-200
201-250
251-300

46,94 min
54,43 min
62,49 min
65,65 min
70,36 min

Se småhus
463,77 kr
537,77 kr
617,40 kr
648,62 kr
695,16 kr

-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300

16,18 min
29,47 min
36,96 min
45,02 min
48,18 min
52,89 min

159,86 kr
291,16 kr
365,16 kr
444,80 kr
476,02 kr
522,55 kr

163,09 kr
297,06 kr
372,56 kr
453,80 kr
485,65 kr
533,13 kr

4,00 min
6,00 min
9,00 min

39,52 kr
59,28 kr
88,92 kr

40,32 kr
60,48 kr
90,72 kr

Separat rökkanal
Hämtning av stege
Administrationsavgift

Se småhus
473,16 kr
548,65 kr
629,90 kr
661,75 kr
709,23 kr
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TAXA FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL
Räddningstjänsten Västra Blekinge
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 den 1 april enligt sotningsindex.
Angivna avgifter anges inklusive moms. I Karlshamns kommun utgår ej moms.
1.
1.1

Objekt i småhus
Grundavgift
Inställelseavgift för utförande av brandskyddskontroll
1.1.1 Helårsbebott hus
Karlshamn
Olofström
Sölvesborg

211,59 kr
279,02 kr
197,64 kr

1.1.2 Fritidshus
Karlshamn
Olofström
Sölvesborg

315,06 kr
409,80 kr
331,33 kr

1.2

Kontrollavgift
Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 814,54 kr/timme i Olofströms och
Sölvesborgs kommuner och med 638,70 kr/timme i Karlshamns kommun. I kontrollavgiften ingår kostnad för teknisk utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av
kontrollen. Se även särskilda bestämmelser.

2.
2.1

Övriga objekt
Kontrollavgift
Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 879,21 kr/timme i Olofströms och
Sölvesborgs kommuner och med 689,41 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.

3.

Efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår timersättning per
man enligt 1.2 eller 2.1 samt transportersättning.
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4.
4.1

Särskilda bestämmelser
Extra inställelse
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 155,49 kr i
Olofströms och Sölvesborgs kommuner och med 119,86 kr i Karlshamns kommun.

4.2

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.

4.3

Kontroll utom ordinarie arbetstid
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.

4.4

Beräkning av timersättning
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel
kvartstimme och med den tid som är nedlagd i objektet.
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme och med den tid som är nedlagd i objektet.

Nr 7.32

Sid 9 (11)

Taxa för övrig verksamhet 2016
För samtliga priser tillkommer lagstadgad mervärdeskatt.
FÖRSÄLJNING
Idag finns ett brett utbud av brandskyddsprodukter på marknaden till rimliga priser var för vi inte
längre erbjuder någon försäljning. Vi rekommenderar istället privatpersoner att vända sig till sitt försäkringsbolag eller till någon av de affärer som har ett bra sortiment av brandskyddsprodukter.
Vi bistår dock gärna med rådgivning.
För ev. vidareförmedling av specialutrustning i vissa fall tillkommer 1 st timersättning i
hanterings- och administrationskostnad.
Personalkostnad
Timersättning
Obekväm arbetstid (180 % resp 240%)

590 kr/tim
1 065 kr/tim

UTBILDNING
Brandskyddsutbildning
På övningsfältet teori och praktik, 3 tim
På övningsfältet teori, 2 tim
På arbetsplatsen teori och utrymning, 2 tim

5 500 kr/kurs
2 050 kr/kurs
2 550 kr/kurs

1 420 kr/tim

Information

1 timme dagtid gratis

Hjärt- och Lung Räddning minst 10 deltagare

725 kr/deltagare (inkl. docka)

Heta arbeten (inklusive certifikat)
- minst 10 delt. från samma org.

3 000 kr/deltagare (inkl. mat & fika)
2 600 kr/delt (inkl mat & fika)

Heta arbeten (exklusive certifikat)
- minst 10 delt. från samma org.

2 000 kr/deltagare (inkl. mat & fika)
1 600 kr/delt (inkl mat & fika)

Utrymningsövning

Timersättning, faktiska kostnader.

Observera att kursanmälan är bindande och avanmälan skall ske minst tre arbetsdagar före
utbildningstillfället. Vid färre än fem deltagare kan kurs komma att ställas in.
Offert kan även lämnas på övrig utbildning såsom brandskyddsdelen vid ADR, anläggningsskötare,
föreståndare brandfarlig vara i mindre omfattning m m.
Om två instruktörer begärs tillkommer timtid x timpriset.
Vid utbildning på kvällar och helger tillkommer ersättning för obekväm arbetstid.

Nr 7.32

Sid 10 (11)

UTHYRNING OCH ÖVRIGA TJÄNSTER
Fordon
Brandbil och övriga specialfordon
Transportkostnad
Lokaler och övningsområdet
Lektionssal
Gymnastiksal
IFÖ
Containersystem
Offert kan lämnas på längre uthyrning.
Materiel
Motorspruta
El-länspump < 800 l/min
Länsor
Strålrör, grenrör och brandposthuvud
Generator, över 10 kVA
Generator, under 10 kVA
Vattensugare
Fläkt, eldriven
Avfuktare
Rökätare
HLR docka

865kr/tim+transport- & personalkostn
20 kr/km

95 kr/tim lägst 380 kr
170 kr/tim
1 980 kr/tillfälle
2 765 kr/tillfälle

300 kr/tim
4 500 kr/dygn
75 kr/tim
1 125 kr/dygn
1 500 kr/dygn och längd
100 kr/st och dygn
250 kr/tim
3 750 kr/dygn
75 kr/tim
1 125 kr/dygn
900 kr/dygn
450 kr/dygn
450 kr/dygn
450 kr/dygn
1 950 kr/dygn

Andningsskydd
Fyllning
100 kr/paket
Tvättning
570 kr/paket
Torkning av flaskor
120 kr/st
Provning och justering av:
Andningsventil
200 kr/st
Regulator
200 kr/st
Årskontroll av regulator
750 kr/st
Uthyrning (exkl eventuell fyllning och tvättning)
230 kr/dygn
Revisionskontroll av luftpaket lämnas till godkänt företag debitering enligt företagets
prislista + faktureringsavgift.
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Handbrandsläckare
Vi utför inte längre service och omladdning av handbrandsläckare varför denna del
utgick ur prislistan fr.o.m. 2014
I särskilda fall kan offert lämnas vid förfrågan.
Slang
Tvättning, provtryckning, torkning
Lagning
Omkoppling
Byte av packning
Packning av slang
Uthyrning
Offert kan lämnas på större mängder.

210 kr/längd
55 kr/st
110 kr/st
55 kr/st
55 kr/st
130 kr/längd och dygn

Övrigt
Automatlarm, falskt
Prov av automatiskt
brandlarm

1 timersättning/anläggning

Hisslarm, ej räddningstjänst
Dörröppning
Personlyft

6 500 kr/utryckning
Timersättning, faktiska kostnader.
2 x timpris

Sanering av vägbana
Absorptionsmedel

3 x timpris
200 kr/säck

6 500 kr/utryckning

Komplett fystest
375 kr/person
Vid oannonserad utebliven närvaro debiteras fullt pris.

