
 

SBR ändrar premiekostnader och förenklar redovisning från och med 1 april 2016. 

Inför kommande premieperiod har vi tagit till oss en del av de önskemålen som framförts och 
tillsammans med Länsförsäkringar och vår nya försäkringsadministratör Philipsson & Partner gjort ett 
antal förbättringar. 

Fler har möjlighet att teckna försäkring 

Konsultansvarsförsäkringen 
Arkitekt, ingenjör eller byggtekniker som är anställd hos en arbetsgivare/företagsledare som är 
Plusmedlem kan även omfattas av konsultanavarsförsäkringen, även om de inte är SBR 
medlemmar. 
 
Överlåtelsebesiktningsförsäkringen 
En anställd hos arbetsgivare/företagsledare (ÖB-gruppmedlem) som inte är SBR-medlem men 
har gått SBRs Överlåtelsebesiktningsutbildning med godkänd tentamen kan nu omfattas av 
överlåtelsebesiktningsförsäkringen.  

För dessa överlåtelsebesiktningsmän som inte klarar medlemskraven i SBR är självrisken för 
de med mindre än 3 års erfarenhet 2 basbelopp och för sådan med mer än 3 års erfarenhet 1 
basbelopp. 

      Omstrukturering av premieberäkningen 

Den rörliga premien som tidigare betalades per besiktning betalas nu i olika intervall och för 
hela besiktningsföretaget. Alla besiktningar som görs av ett företag läggs samma för att avgöra 
vilken premie det blir enligt nedan.  

Besiktningsföretag   

Antal besiktningar Kostnad per B-ftg/år 
0-9 2 300 kr 
10-19 5 000 kr 
20-29 7 500 kr 
30-49 12 500 kr 
50-74 32 500 kr 
75-99 40 000 kr 
100-124 48 000 kr 
125-149 57 500 kr 
150-174                               66 000 kr  
175-199                               77 000 kr  
200-249                               88 000 kr  
250-299                               99 500 kr  
300 och fler                 Individuell premie 

 



De besiktningsföretag som gör under 50 besiktningar har fått en högre självrisk, 1 basbelopp. 
Om det är någon besiktningsman som ska ha självrisk på 2 basbelopp enligt ovan är det den 
självrisken som gäller. 

Fast årlig premie per konsult 

När det gäller överlåtelsebesiktningen betalas en premie per besiktningsman liksom tidigare. 

Premie per besiktningsman   
Certifierad besiktningsman 6 400 kr 
Godkänd besiktningsman 8 800 kr 
Utbildad besiktningsman 8 800 kr 

 

Premieexempel 

4 st besiktningsmän i ett besiktningsföretag 
1 certifierad som gör 120 besiktningar 
3 godkända som vardera gör 55 besiktningar 
Sammanlagt 285 besiktningar 
 
Total premie enligt den gamla premieberäkningen skulle innebära: 
1 certifierad som gör 120 besiktningar (1x6400 + 120x459)= 61 480 kr 
3 godkända som vardera gör 55 besiktningar (per besiktningsman 1x8800 + 55x510)= 
36 850 kr dvs för alla tre besiktningsmän 110 550 kr. 
Sammanlagt för hela besiktningsförtaget blir premien (61 480+110 550)= 172 030 kr 
 
Total premie enligt den nya premieberäkningen innebär: 
1 certifierad (1x6400)= 6 400 kr 
3 godkända (3x8800)= 26 400 kr  
Premie för besiktningarna 99 500 kr 
Sammanlagt för hela besiktningsförtaget blir premien (6 400+26 400+99 500)=  
132 300 kr 

Vid beräkningen av kommande års premie används senaste årets antal besiktningar. 

I stället som föregående år kommer ingen redovisning av antal besiktningar behövas göras 
löpande (varje genomförs besiktning skall dock numreras med ett löpnummer). 
Antalet av föregående års besiktningar kommer att ligga till grund för kommande års 
premie. Premiebetalning kommer att vara kvartalsvis som tidigare samt att ingen 
efterjustering kommer att behövas att redovisas i normala fall.  
  

 

 

 


