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Kf § 69 Dnr Ks 2006-52 
 
Avgifter för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 
 
Ärendet 
 
Räddningstjänsten tar idag betalt för brandsyn enligt av kommunen fastställd 
taxa. Taxan baseras på objektsfaktorer som varierar beroende på beräknad 
tidsåtgång för brandsynen på respektive fastighet eller verksamhet. Systemet 
innehåller inte några rörliga avgifter. 
 
Från och med den 1 januari 2005 ersattes brandsynen av tillsyn enligt lagen om 
skydd mot olyckor. Kommunen får enligt 5 kap. 4 § lagen om skydd mot 
olyckor föreskriva att en avgift betalas för tillsynsbesök som utförs med stöd av 
lagen. 
 
I samband med övergången till tillsyn enligt nya lagen föreslår 
räddningstjänsten att kommunen går över till en taxa som innehåller en 
grundavgift och en rörlig timkostnad. 
 
Grundavgiften ska innefatta ersättning för förberedelsearbete, erforderliga resor 
och efterarbete och den rörliga delen med timavgift för den vid besöket 
faktiska nedlagda tiden. 
 
Grundavgiften uppdelas i två nivåer. 
 
1. En grundavgift motsvarande två timmars arbete för objekt som skall lämna 

skriftlig redogörelse för sitt brandskydd. 
 
2. En grundavgift motsvarande en timmes arbete för enklare objekt. 
 
Avgift skall betalas för tillsynsbesök enligt 5 kap. 4 § lagen om skydd mot 
olyckor, och avgiften skall följa den av kommunfullmäktige fastställda 
timkostnaden för räddningstjänstens externa arbeten för rådgivning och tillsyn, 
för närvarande 620 kronor per timme. 
 

Objekt som skall inlämna skriftlig 
redogörelse över sitt brandskydd 

 
1 240 kronor 

Grundavgift: 
(föreberedelsearbete, 
efterarbete och 
erforderliga resor) 

 
Övriga objekt 

 
620 kronor 

Rörlig avgift Timkostnad för vid besöket nedlagd 
tid 

 
620 kronor 
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Ärendets tidigare behandling 
 
Räddningstjänsten föreslår den 10 februari 2006 att kommunfullmäktige skall 
föreslås besluta följande: 
 
1. Avgift skall betalas för tillsynsbesök enligt 5 kap 4 § lagen om skydd mot 

olyckor. 
 
2. Avgiftens storlek följer den fastställda timkostnaden för räddningstjänstens 

externa arbeten för rådgivning och tillsyn. 
 
3. Avgiften skall innehålla en grundavgift som innefattar ersättning för 

förberedelsearbete, efterarbete och erforderliga resor samt en rörlig 
timkostnad för den vid besöket nedlagda tiden. 

 
4. Avgiften skall faktureras efter genomfört tillsynsbesök. 
 
5. Justering av avgifterna sker årligen efter kommunfullmäktiges 

fastställande av timtaxa för räddningstjänsten. 
 
6. Avgiftsförändringen införs efter fullmäktiges beslut i ärendet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar den 14 mars 2006, § 31, enligt förslaget 
från räddningstjänsten. 
 
Arbetsutskottet beslutar den 3 april 2006, § 135, att ärendet tas upp vid ett 
senare tillfälle och att räddningstjänsten samt näringslivsenheten deltar vid 
detta möte. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 15 maj 2006, § 167, redogör räddnings-
chef Thomas Erlandsson för ärendet. Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget 
från räddningstjänsten. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2006, § 126, enligt förslaget från 
arbetsutskottet. 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
 
1. Avgift skall betalas för tillsynsbesök enligt 5 kap 4 § lagen om skydd mot 

olyckor. 
 
2. Avgiftens storlek följer den fastställda timkostnaden för räddningstjänstens 

externa arbeten för rådgivning och tillsyn. 
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3. Avgiften skall innehålla en grundavgift som innefattar ersättning för 
förberedelsearbete, efterarbete och erforderliga resor samt en rörlig 
timkostnad för den vid besöket nedlagda tiden. 

 
4. Avgiften skall faktureras efter genomfört tillsynsbesök. 
 
5. Justering av avgifterna sker årligen efter kommunfullmäktiges 

fastställande av timtaxa för räddningstjänsten. 
 
6. Avgiftsförändringen införs efter fullmäktiges beslut i ärendet. 
 
  
 
060601 Utdrag till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kommunledningskontoret, räddningstjänsten


