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1.1 MYNDIGHETSUTÖVNING - LSO Exkl.moms Anmärkning

1.1 Myndighetsutövning Tillsyn Lagen om 
skydd mot olyckor
Grundbeloppet (G) 2020 977:-

1.1.1 Sakkunnighetsutlåtande polis G x antal timmar

1.1.2 Tillsyn
Inledande bestämmelser.
Enl. denna taxa erläggs avgift för tillsyn enl. 
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 
och Lagen om brandfarliga varor och 
explosiva varor (SFS 2010:1011).
Taxan är grundavgift + timtiden för tillsynen på 
objektet

Tillsyn enl. LSO eller LBE
Grundavgift (inkl. förberedelsetid, 
handläggning, protokollskrivning samt 
uppföljning  efterarbete av tillsynen), 

Tillsyn enl. LSO eller LBE per 
timme under platsbesöket

3 x G

G x antal timmar

Grundavgift

Timavgift

Samordnad tillsyn
4 x G Grundavgift

Om tillsyn enl. LSO och LBE genomförs
samtidigt är grundavgiften 4 x grundbeloppet
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Avgiftens erläggande
Om inte annat överenskommits ska avgiften
enligt denna taxa erläggas av ägare eller 
innehavare mot räkning, efter att 
tillsynsbesöket har genomförts. 

Efterbesiktning
Då allvarliga brister har upptäcks på 
tillsynsbesöket ska ett ytterligare 
tillsynsbesök genomföras. Då tar enbart 
timavgiften ut per timma under platsbesöket.

G Timavgift

Särskild sakkunnig
Då ärende är av sådan karaktär att räddnings-
nämnden finner det nödvändigt att anlita 
särskilt sakkunnig erläggs ersättning åt denna 
av ägare/innehavare.

Inställd tillsyn utan anledning 3 x G Grundavgift
Om en tillsyn inte blir av, utan att 
verksamheten/ägaren meddelat anledning till 
detta (dyker ej upp på plats efter utsatt tid).
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1.2 MYNDIGHETSUTÖVNING - LBE Nytt tillstånd Återkommande

1.2 Tillstånd för explosiva varor enl. § 27 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor
Grundbeloppet (G) 2020 977:-

1.2.1 Fyrverkeriförsäljning 6 x G 4 x G

1.2.2 Explosiv vara mindre omfattning
Mängden får ej överstiga
60 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5,
150 kg i riskgrupp 1.2, varvid varje enskild 
artikel får väga högst 100 kg,
150 kg i riskgrupp 1.3,
500 kg i riskgrupp 1.4, eller
1 000 kg i riskgrupp 1.4S, 1.6.

6 x G 4 x G

1.2.3 Explosiv vara större omfattning
Mängden överstiger
60 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5,
150 kg i riskgrupp 1.2, varvid varje enskild 
artikel får väga högst 100 kg,
150 kg i riskgrupp 1.3,
500 kg i riskgrupp 1.4, eller
1 000 kg i riskgrupp 1.4S, 1.6.

10 x G 6 x G

1.2.4 Godkännande av föreståndare i de fall detta 
inte sker i samband med tillstånd

1,5 x G 1,5 x G

1.2.5 Mindre komplettering till ett gällande 
tillstånd (ej förlängd tillståndstid)

1,5 x G

1.2.6 Samverkan om generellt undantag
att införa eld, gnista eller dylikt i 
förbudsområdet

1 x G

1.2.7 Avslag 1 x G 1 x G

Kommentarer till tillståndshanteringen för explosiv vara
Handläggningstiden ökas med 1 grundbelopp om ärendet behöver beslutas av nämnden, till 
exempel ärenden av sådant slag som ej får omfattas av delegerad beslutanderätt enligt 6 
kap 34 § i kommunallagen eller om nämnden behöver informeras om ärendet genom 
presentation vid sammanträde. För komplicerade ärende eller för ärende som inte kan 
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kategoriseras in enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden, ska individuell 
tidsberäkning tillämpas.

Särskilt tidskrävande ärenden är till exempel ärenden som krävt flera besök på plats, 
förhandsbesked eller då begäran om kompletterande handlingar gjorts på grund av 
bristfälliga ansökningshandlingar och andra åtgärder som inte redovisas i tabellen 
tidsdebiteras efter faktiskt kostnad.
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1.3 MYNDIGHETSUTÖVNING - LBE Nytt tillstånd
Exkl. moms

Återkommande
tillstånd

1.3 Tillstånd för brandfarligavaror enl. § 27 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor
Grundbeloppet (G) 2020 977:-

1.3.1 Enklare anläggning för förvaring i cistern 
(t.ex. lantbruk)
1 cistern
2 eller fler cisterner 3 x G 

4 x G
1,5 x G
3 x G

1.3.2 Anläggning för förvaring och försäljning ur 
cistern eller pump 
(bensinstation)
1 cistern
2 eller fler cisterner

10 x G
12 x G

5 x G
6 x G

1.3.3 Försäljning av BFV, typ kemetyl, 
spolarvätska, gasol och färg 
Upp till 250 Liter i slutna behållare
Över 250 Liter i slutna behållare

4 x G
5 x G

2 x G
2 x G

1.3.4 Öppenhantering av BFV ex. 
tillverkningsanläggningar 
industrianläggningar, restaurangkök
Upptill 250 Liter  
Över 250 Liter

4 x G
5 x G

2 x G
3 x G

1.3.5 Mindre komplettering till ett gällande 
tillstånd (ej förlängd tillståndstid)

1,5 x G

1.3.6 Samverkan om generellt undantag
att införa eld, gnista eller dylikt i 
förbudsområdet

1 x G

1.3.6 Avslag 1 x G 1 x G

Kommentarer till tillståndshanteringen för brandfarlig vara
Handläggningstiden ökas med 1 grundbelopp om ärendet behöver beslutas av nämnden, till 
exempel ärenden av sådant slag som ej får omfattas av delegerad beslutanderätt enligt 6 
kap 34 § i kommunallagen eller om nämnden behöver informeras om ärendet genom 
presentation vid sammanträde. För komplicerade ärende eller för ärende som inte kan 
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kategoriseras in enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden, ska individuell 
tidsberäkning tillämpas.

Särskilt tidskrävande ärenden är till exempel ärenden som krävt flera besök på plats, 
förhandsbesked eller då begäran om kompletterande handlingar gjorts på grund av 
bristfälliga ansökningshandlingar och andra åtgärder som inte redovisas i tabellen 
tidsdebiteras efter faktiskt kostnad.

Indexuppräkning
Vatten- och räddningstjänstnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad 
på SKR:s hemsida i oktober månad.
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020 (kommunfullmäktiges 
beslutsår).


