Dnr. 2400-2020-002386

Taxebestämmelser för myndighetsärenden enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor samt lag (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor, reviderad
2020-11-25
Räddningstjänsten Syd har rätt att ta betalt för tillsyn och tillstånd enligt lag (2003:778)
om skydd mot olyckor (LSO) och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
(LBE). Nedan angivna taxebestämmelser tillsammans med tabellerna 1–3 har antagits av
direktionen för Räddningstjänsten Syd och fastställts i medlemskommunernas
fullmäktige.

Inledande bestämmelser
1§
Enligt denna taxa utgår avgift för;
Myndighetsärenden enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor
1. Tillsynsärenden
Myndighetsärenden enligt lag (2011:1011) om brandfarliga och explosiva varor
1. Tillsynsärende
2. Tillståndsprövning
3. Godkännande av föreståndare
Rätten att ta betalt för ovan nämnda ärenden regleras i 5 kap. 4 § i lag (2003:778) om
skydd mot olyckor respektive 27 § i lag (2011:1010) om brandfarliga och explosiva varor.

Allmänna bestämmelser
2§

Beräkning av avgift
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna 1-3 och har tagits fram med
utgångspunkt i en modell från Sveriges kommuner och landsting (SKL), numera Sveriges
kommuner och regioner (SKR). Beloppen i tabellerna 1-3 har beräknats genom att en
framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en
genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.
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Gällande taxa
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när tillsynsärendet påbörjas eller när
tillståndsansökan inkommer.

Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden per timme för år 2021 är 1089 kronor.

Höjning/sänkning av avgift
Om handläggningstiden, föranlett av faktorer som ligger utanför Räddningstjänstens Syds
kontroll, avviker väsentligt från normal handläggningstid kan direktionen för
Räddningstjänsten Syd besluta att höja eller sänka avgiften. Beslutet om avgiften ska ha
sin grund i faktiskt nedlagd tid.
3§

Uppräkning av taxan
Direktionen för Räddningstjänsten Syd beslutar för varje kalenderår om uppräkning av
beloppen i tabellerna 1-3 samt det belopp som ska utgå per timme handläggningstid i
taxan med hänsyn till prisutvecklingen. Avgifterna ska räknas upp med den procentsats
som anges för det föregående kalenderåret enligt Prisindex för kommunal verksamhet
(PKV). Första uppräkningen sker 2022.
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.
4§

Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden av tillstånd eller hos den där tillsyn
genomförts mot faktura. I tillståndsärenden faktureras sökanden när denne tillställts
Räddningstjänstens beslut. I tillsynsärenden sker fakturering efter genomförd tillsyn.
Räddningstjänsten Syd äger även rätt att i vissa fall ta ut avgift i förskott.
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.
Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske
mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.
Denna taxebestämmelse träder i kraft efter att den är antagen och har fastställts i samtliga
medlemskommuners fullmäktige.
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Taxetabeller enligt LSO och LBE

1 Taxor enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
Ärendetyp tillsyn

Verksamhetsklass enligt
Boverkets byggregler
(BBR)

Avgift

1 Industri, kontor m.m

VK1

8 168 kr

2 Samlingslokal <=150 personer

VK2A

7 623 kr

3 Samlingslokal >150 personer

VK2B

8 168 kr

4 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning

VK2C

8 168 kr

5 Bostäder

VK3A

8 168 kr

6 Gemensamhetsboenden

VK3B

8 168 kr

7 Hotell

VK4

8 712 kr

8 Vårdmiljö: daglig verksamhet

VK5A

7 623 kr

9 Behovsprövade särskilda boenden

VK5B

8 712 kr

10 Vårdmiljö: sjukhus och fängelser

VK5C+D

9 257 kr

11 Brandfarlig lokal

VK6

8 168 kr

12 Tillsyn av enskilda förhållanden, ex tillsyn direkt eller
tillsyn vid serveringstillstånd

4 356 kr
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2 Taxor enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Ärendetyp tillsyn

Avgift

1 Fyrverkeriförsäljning (detaljhandel)

3 267 kr

2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg (ex. hantering av krut för
egentillverkning av ammunition)

5 445 kr

3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg (ex. lager av sprängämne, större
lager av fyrverkeriartiklar)

7 623 kr

4 Anläggning med mindre hantering av brandfarlig vara (ex. restaurang, skola)

5 445 kr

5 Anläggning med måttlig hantering av brandfarlig vara (ex. bensinstation,
försäljningsställen, mindre industri)

7 623 kr

6 Anläggning med omfattande hantering av brandfarlig vara (ex. stor industri med
öppen hantering)

9 801 kr

7 Anläggning med mycket omfattande och komplex hantering av brandfarlig vara (ex.
2:4-anläggning, depåer, processindustrier)

13 068 kr

3 Taxor enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Ärendetyp tillstånd

Avgift

1 Fyrverkeriförsäljning (detaljhandel)

7 623 kr

2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg (ex. hantering av krut för
egentillverkning av ammunition)

7 623 kr

3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg (ex. lager av sprängämne, större
lager av fyrverkeriartiklar)

13 068 kr

4 Godkännande av föreståndare för explosiva varor

2 178 kr

5 Tillstånd gällande överföring

2 178 kr

6 Anläggning med mindre hantering av brandfarlig vara (ex. restaurang, skola)

7 623 kr

7 Anläggning med måttlig hantering av brandfarlig vara (ex. bensinstation, mindre
försäljningsställen, mindre industri)

13 068 kr

8 Anläggning med omfattande hantering av brandfarlig vara (ex. stor industri med
öppen hantering, större försäljningsställen)

19 602 kr

9 Anläggning med mycket omfattande och komplex hantering av brandfarlig vara (ex.
2:4-anläggning, depåer, processindustrier)

32 670 kr

10 Mindre förändring av befintligt tillstånd

4 356 kr

11 Avslag av tillståndsansökan, avvisat alternativt avskrivet ärende (grundavgift,
eventuell timtaxa för nedlagd tid tillkommer)

4 356 kr
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