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Taxabestämmelser för taxor enligt LSO avseende rengöring och brandskyddskontroll  

 

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med beräkning av taxor i kommunernas 
beslut att anta taxan enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO avseende rengöring 
och brandskyddskontroll på uppdrag av Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 
Blekinge, nedan kallat ”Räddningstjänsten”. Tjänsten utförs av upphandlad leverantör för 
sotningsdistrikt Karlskrona kommun. 

 

Inledande bestämmelser 

1 § 

Enligt denna taxa utgår avgift för  

 

1. Rengöring (sotning) av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för 
eldning uteslutande med gas. 

2. Rengöring av imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. 
3. Brandskyddskontroll av förbränningsanordningar enligt punkt 1. samt skorstenar, tak 

och anslutande byggnadsdelar. Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar 
inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler. 

 

Allmänna bestämmelser 

 

2 §  

Avgiften består av grundavgift, objektsavgift och, i förekommande fall, övrig avgift. 
 

Grundavgift 

Grundavgift avser kostnader för administration för ärendet och för transportkostnader för att 
ta sig till adressen. Grundavgiften för småhus och flerbostadshus reduceras om besöket sker 
på aviserad tid eller annan överenskommen tid när Leverantören ändå är i närområdet för 
andra planerade besök. 

Vid ett samplanerat besök (rengöring och brandskyddskontroll sker vid samma tillfälle av 
samma person) används endast grundavgiften för brandskyddskontroll men då utan 
reducering enligt ovan. 

 

Objektsavgift 

Objektsavgift avser arbetskostnader för nödvändiga arbetsmoment i samband med 
rengöringen respektive brandskyddskontrollen.  

 

Övriga avgifter 

Övriga avgifter avser eventuellt tillkommande kostnader. 
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3 §  

Beräkning av avgift 

Avgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av olika objekt framgår av bilaga 1. 
Avgiften för ett visst objekt består av viss andel av timtaxan som grundavgift och hela eller 
viss andel av timtaxan som objektsavgift.  
Av bilagan framgår även att grundavgiften i vissa fall kan reduceras och förutsättningarna för 
att ta ut övrig avgift. 
 
Avgift beräknas efter den taxa som gällde när rengöring eller brandskyddskontroll utfördes. 
 
 

4 § 

Ändring av taxan 

Räddningstjänstens direktion beslutar om justering av beloppen i bilaga 1 samt det belopp 
som ska utgå per timme i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, under förutsättning att 
kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till direktionen och på vilka villkor det 
sker.  

Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. 

 

5 § 

Betalning av avgift  

Avgift enligt denna taxa betalas av den där rengöring eller brandskyddskontroll genomförts 
mot faktura från upphandlad leverantör. 

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 

Denna taxa träder i kraft den 1 april 2021. 
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Bilaga 1, Avgift för rengöring och brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor för sotningsdistrikt Karlskrona kommun för år 2021, från och 

med 2021-04-01 

 

Tabell 

 

Timtaxa rengöring: 485 SEK (606 SEK inkl. moms) 

 

  Taxa 
Andel av 
timtaxan 

Övrig info 

1.1 Grundavgift   

1.1.1 Småhus, helårsbebott 50 % Komplementbyggnad inom samma 
fastighet och inom 200 m ingår 

1.1.2. Småhus, fritidshus 50 % Komplementbyggnad inom samma 
fastighet och inom 200 m ingår 

1.1.3 Enskild lägenhet i flerbostadshus 50 %  

1.1.4 Tillkommande lägenheter  
i samma fastighet 

20 % Gäller flerbostadshus 

1.1.5 Reducering om förrättning sker på 
aviserad tid (gäller 1.1.1 – 1.1.3) 

-15 %-enheter Samordnade besök för  
rengöring i ett närområde. 

1.1.6 Övriga objekt samt imkanaler i storkök 40 % Per person som ska utföra arbete 

    

1.2 Objektsavgift   

1.2.1 Första objekt i småhus och lägenhet 40 %  

1.2.2 Tillkommande objekt i småhus och 
lägenhet 

20 %  

1.2.3 Imkanal i storkök och motsvarande Timtaxa Per påbörjad 15 minutersperiod 

1.2.4 Övriga objekt Timtaxa Per påbörjad 15 minutersperiod 

    

1.3 Övriga avgifter   

1.3.1 Rengöring kan inte genomföras Avgift enligt 
1.1.1 - 1.1.6 

Ingen hemma, saknar erforderliga 
skyddsanordningar, m.m. 
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1.3.2 Svåråtkomliga eller blockerade 
rensluckor, svårborttagbara 
sotbeläggningar, m.m. 

Timtaxa Per påbörjad 15 minutersperiod 

 

Timtaxa brandskyddskontroll: 735 SEK (919 SEK inkl. moms) 

 

  Taxa 
Andel av 
timtaxan 

Övrig info 

2.1 Grundavgift   

2.1.1 Småhus, helårsbebott 60 % Komplementbyggnad inom samma 
fastighet och inom 200 m ingår 

2.1.2 Småhus, fritidshus 60 % Komplementbyggnad inom samma 
fastighet och inom 200 m ingår 

2.1.3 Enskild lägenhet i flerbostadshus 60 %  

2.1.4 Tillkommande lägenheter  
i samma fastighet 

20 % Gäller flerbostadshus 

2.1.5 Reducering om förrättning sker på 
aviserad tid (gäller 2.1.1 – 2.1.3) 

-15 %-enheter Samordnade besök för brandskydds-
kontroll i ett närområde. 

2.1.6 Övriga objekt samt imkanaler i storkök 50 % Per person som ska utföra arbete 

    

2.2 Objektsavgift   

2.2.1 Första objekt i småhus och lägenhet 50 %  

2.2.2 Tillkommande objekt i småhus och 
lägenhet 

20 %  

2.2.3 Imkanal i storkök och motsvarande Timtaxa Per påbörjad 15 minutersperiod 

2.2.4 Övriga objekt Timtaxa Per påbörjad 15 minutersperiod 

    

2.3 Övriga avgifter   

2.3.1 Brandskyddskontroll kan inte 
genomföras 

Avgift enligt 
2.1.1 - 2.1.6 

Ingen hemma, saknar erforderliga 
skyddsanordningar, m.m. 

2.3.2 Svåråtkomliga eller blockerade 
rensluckor, svårborttagbara 
sotbeläggningar, m.m. 

Timtaxa Per påbörjad 15 minutersperiod 

 


