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Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds taxa gällande 
myndighetsutövning - 2023 
 

 

Denna taxa reglerar avgifter för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag 

om brandfarliga och explosiva varor (LBE), samt avgifter för utfärdande av tillstånd för 

hantering av brandfarliga och explosiva varor enligt LBE. 

 

Förbundsdirektören får besluta om att avgift enligt denna taxa kan nedsättas eller 

efterskänkas då särskilda skäl föreligger. 

 

Tjänsterna i denna taxa är myndighetsutövning och moms faktureras därmed ej. 

 

 

 

1 Avgift för tillsyn 
 

 Grundavgiften för tillsyn enligt LSO och LBE utgörs av 2 250 kr. 

Timtaxan utgörs av 1 010 kr/timme. 

 

 I grundavgiften inkluderas en timmes besök på plats. Tid därutöver debiteras per 

halvtimme. 

 

 Vid samordnad tillsyn enligt LSO och LBE ökas grundavgiften med 1× timtaxan. 

 

 Där efterbesiktning skall utföras debiteras bedömd tid för denna samtidigt med 

tillsynen. Behövs ytterligare efterbesiktningar debiteras dessa var för sig per 

halvtimme. 
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2 Avgift för tillstånd 
 

Tillståndsavgiften beräknas genom att grundbeloppet multipliceras med faktorn för aktuellt 

ärende. Grundbelopp: 1 010 kr 
 

Brandfarliga varor Faktor 

Mindre anläggningar: gasol och dylikt, en cistern. 

Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 

och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras timtid löpande 

6 

 

Medelstor anläggning för t.ex förvaring och/eller försäljning ur 

cisterner. 

Gäller t.ex. bensinstationer. 

Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 

och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras timtid löpande 

13 

 

 

 

Medelstor anläggning 

Gäller t.ex. transportdepåer, kraftvärmeverk 

Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 

och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras timtid löpande 

15 

Stor anläggning 

Gäller t.ex. större företag som har ramavtal 

Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 

och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras timtid löpande 

20 

Övrigt: 

Förändring av gällande tillstånd, ägarbyte eller mindre komplettering 

Avslag på ansökan 

 

3 

1,5 

Speciella fall: 

För speciella ärenden så som transporter i rörledningar liksom 

förhandsbesked, mer komplexa ärenden som kräver stor arbetsinsats och 

avsyning utöver den som inte ingår i den normala tillståndshanteringen 

debiteras timtid löpande 

 

timtid 

 

Explosiva varor Faktor 

Hantering explosiv vara ej förråd: 

Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 

debiteras löpande 

3 

Hantering explosiv vara för hobbyverksamhet upp till 3 kg: 

Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 

och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras löpande 

2 

Hantering explosiv vara (mindre stöldbegärliga) upp till 100 kg: 

Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 

och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras löpande 

3 

Hantering explosiv vara (stöldbegärliga, mycket stöldbegärliga) upp till 

100 kg: 

Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 

och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras löpande 

6 

Hantering explosiv vara över 100 kg: 

Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 

och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras löpande 

11 

Byte av föreståndare: 

Explosiva varor 

 

3 
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3 Indexering 
 

 Taxan revideras årligen i enlighet med SKL`s prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som publiceras vid SKL´s skatteprognos i 

oktober månad året innan ny taxa tillämpas. Justeringen görs med det index som gäller 

för det avgiftsår som justeringen avser. 
 

 Tillsynens grundavgift och timtaxa samt tillståndens grundbelopp avrundas till 

närmsta 10-tal kronor. 

 


