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 Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Taxor för räddningstjänstens tillsyn och 
tillståndshantering 
Tillsyn 
Räddningstjänstens tillsyn utifrån lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

 2022 2023 % 

Grundavgift tillsyn LSO och LBE 3 114 3 295 5,8% 

Grundavgiften motsvarar tre timmar. Timtaxa för 
besöket tillkommer 

   

Timtaxa för tillsynsbesök 1 038 1 098 5,8% 

Timavgift räknas per påbörjad kvart. Timtaxan 
beräknad utifrån mall från SKR 

   

 

Tillstånd hantering av brandfarliga och explosiva varor 
Taxan för tillstånd utgår från olika ärendetyper. 

Ärendetyp  2023 
Fyrverkeriförsäljning  6 864 
Förvaring av explosiv vara mindre omfattning <60 kg  5 766 
Förvaring av explosiv vara större omfattning >60 kg  7 962 
Godkännande av föreståndare för explosiv vara  2 471 
Bensinstation obemannad  7 963 
Bensinstation bemannad  12 355 
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i:   
         -   lösa behållare  6 864 
         -   en cistern och lösa behållare  11 257 
         -   flera cistern och lösa behållare  15 650 
Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering  20 043 
Mindre förändring av befintligt tillstånd  3 020 
Tillfällig hantering av brandfarlig vara  5 217 
Avslag av tillståndsansökan  3 020 
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Kommunfullmäktige 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 201 Dnr KS/2022:381 

Tillstånds- och tillsynstaxor för räddningstjänsten 
Ärendebeskrivning 
Förslag på nya tillstånds- och tillsynstaxor för räddningstjänsten har tagits fram 
utifrån att nuvarande taxor härstammar från 2006 och behöver uppdateras samt att 
ny lagstiftning och nya föreskrifter tillkommit sedan dess. 
Det nya förslaget på taxor är inte direkt jämförbart med tidigare taxor. I vissa fall är 
kostnaden jämförbar eller något högre, i vissa fall innebär det nya förslaget på taxa 
en något större ökning av kostnaden jämfört med tidigare. 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll § 186, 2022-11-28.  
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll § 111, 2022-10-18. 
Förslag på tillstånds- och tillsynstaxor för räddningstjänsten, 2022-10-13. 
Räddningstjänstens tjänsteyttrande, 2022-10-13. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
Beslut 
Kommunfullmäktige anta tillstånds- och tillsynstaxor för räddningstjänsten. Taxan 
börjar gälla från 2023-01-01. 
 
_______________________ 
2022-12-21 Utdrag till  
Miljö- och byggnadsnämnden  
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