
Beslutad:

KF § 157/2021 Karlshamn

KF § 173/2021 Sölvesborg

KF § 134/2021 Olofström

TAXA FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING 2022
För myndighetsutövning tillkommer ingen mervärdeskatt. 

Delar av räddningstjänstens verksamhet är inte skattefinansierad, därav måste en avgift

tas ut för vissa ärenden. Exempel på sådana ärenden är tillsyner och tillstånd. Taxan

har beräknats enligt underlag som Sveriges Kommuner och Regioner ger ut. Taxan är 

fastställd av förbundets medlemskommunder och motsvarar vår självkostnad. 

Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO)  

samt enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Grundavgift, 3 225 kr/tillsyn

motsvarar 3 arbetstimmar (förberedelse, transport, efterarbete)

Rörlig avgift (tid i objektet) 1 075 kr/timme

Vi tar betalt för den första påbörjade timmen, därefter per påbörjad halvtimme. 

I tillsynsavgiften ingår ett återbesök.

I de fall avtalade möten inte avbokas senast 24 h före utsatt tid kommer en

timme att debiteras.

Tillstånd brandfarlig och explosiv vara

Handläggningsfaktor enligt bilaga 1 1 075 kr/faktor

Samordnad tillsyn

Räddningstjänsten kan välja att genomföra tillsyn enligt både LSO och LBE vid samma

tillfälle. Vi debiterar då två rabatterade grundavgifter samt total timtaxa för båda

tillsynerna, dock lägst 1h och därefter per påbörjad halvtimme. 

Grundavgift samordnad tillsyn LSO 2 975 kr/tillsyn

Grundavgift samordnad tillsyn LBE 2 975 kr/tillsyn

Timtaxa för tillsynsbesök 1 075 kr/timme

Flera tillsyner med samma ägare/nyttjanderättshavare

I de fall då vi genomför flera tillsyner på olika objekt vid samma tillfälle

debiteras en grundavgift samt total timtaxa. 



Bilaga 1

TAXA FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING 2022
För myndighetsutövning tillkommer ingen mervärdeskatt. 

Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara

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 brandfarliga vara är den största mängden dimensionerande för avgiften.

Handläggningsfaktorns storlek regleras i räddningstjänstens ordinarie prislista, vilken

uppdateras per den 1 januari årligen.

Handläggningsärende

1. Hantering av lösa behållare för brandfarlig gas och vätska 

Lösa behållare under 250 liter

Lösa behållare över 250 liter

2. Anläggning för förvaring i cistern

1 cistern

2 - 4 cisterner

5 - fler cisterner 

3. Anläggning för förvaring och försäljning ur cistern på 

    bensinstation

1 cistern

2 - 4 cisterner

5 eller fler cisterner 

4. Nytt tillstånd endligt 20 § FBE angående innehavarskifte, vid

    befintligt tillstånd

5. Mindre komplettering till ett gällande tillstånd (ej utökad tid)

6. Avslag

7. Tillstånd för explosiva varor

0 - 60 kg

60 kg eller mer

8. Fyrverkeriförsäljning

9. Anmälan av föreståndare och andra deltagare

10. Anmälan samt lämplighetsprövning av föreståndare och andra deltagare
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Speciella och komplicerade ärenden som t.ex. områdestillstånd och transporter i

Nytt tillstånd 

Antal faktorer 


