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Allmän information 
 
Nytt för år 2021 är att taxor och faktorsindelning för myndighetsutövning har omarbetats 
enligt lag LSO (2003:778) samt lag LBE (2010:1011) omarbetningen innefattar även 
tillståndshandläggning av explosiva varor. 
 
Taxor och avgifter beträffande myndighetsutövning fastställs av medlemskommunernas 
kommunfullmäktige. 
 
Påbörjad timma räknas som hel timma. 

Uppräkning 
Personalkostnader uppräknas enligt budgeterad lönerevision (*AKI).  
Beräknad AKI för 2021 = 2,5 % 

 
*AKI = Arbetskostnadsindex 
  

Kommenterad [BB1]:  Omformulering samt hänvisning till 
lagtext rättad.  
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1. Tillsyn och tillstånd 

Inledande bestämmelser 
Kommunalförbundet får enligt 5 kap. 4 § i Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ta ut 
avgift vid tillsyn av en byggnad eller anläggning som omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 2 
§ i LSO. Taxan reglerar även avgift för regelbunden tillsyn enligt Lagen (2010:1011).om 
brandfarliga och explosiva varor. Tillsyn enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
beslutas i förbundets tillsynsplan. 

Beräkning av avgift 
En gång om året i samband med att ny taxa fastställs justeras grundbeloppet. Grundbeloppet 
multipliceras med, för verksamheten bestämd faktor enligt tabell i avsnitt 1.1–1.3. Taxor 
beträffande myndighetsutövning är fastställda av medlemskommunernas 
kommunfullmäktige. 

Avgiften innefattar ersättning för genomgång av nödvändiga handlingar, tillsyn, resor och 
dokumentation.  

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 
Faktorerna för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor baserar sig på riskvärdering av 
verksamheter där en låg riskbild för olyckor ger lägre faktor och en hög riskbild högre faktor. 
Riskbilden indelas i fyra kategorier för verksamheter och är ett mått på hur omfattande en 
tillsyn är.  
 
Uppföljning av föreläggande vid tillsyn enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
debiteras ägare eller nyttjanderättsinnehavare genom timdebitering. Vid händelsestyrd tillsyn 
bestäms avgiften genom timdebitering enligt gällande taxa. 

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
Faktor för tillsyn för brandfarliga vätskor och gaser grundar sig på hur många 
hanteringsställen som finns i verksamheten. Definition av hanteringsställe finns i dokumentet 
”Rapport för taxa LBE 2021” som är en bilaga till beslutade taxor. Vid tillsyn av explosiva 
varor bestäms faktorn av produkternas begärlighetsgrad. Om följden av tillsyn enligt lagen 
innebär krav på åtgärder av brister genom förelägganden och uppföljning ger det en förhöjd 
avgift. 
 
Avgift för tillsyn debiteras ägare eller nyttjanderättshavare efter tillsynsbesök.  

Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
I handläggning av tillstånd enligt Lagen (2010:1011).om brandfarliga och explosiva varor 
ingår ett avsyningsbesök samt anmälan och godkännande av föreståndare. I de fall fler än 
en avsyning fordras, debiteras sökanden för handläggning enligt gällande taxa, timdebitering.  
 
Avgift för tillståndshantering debiteras sökanden efter beslut i tillståndsärende.  
 

Grundbelopp/ Timdebitering 
Tillsyn/ Tillstånd (AKI) Enhet Summa 
Grundbelopp faktor 1 094 
Uppföljning av tillsyn tim 1 094 
 
  

Kommenterad [BB2]: Ny rubrik som innefattar förklarande text 
till olika slag av myndighetsutövning. Texterna fanns inte med i 2020 
års taxor. 

Kommenterad [BB3]: Har tillkommit 

Kommenterad [BB4]: Komplettering 200818 

Kommenterad [BB5]: Tillkommande texter 

Kommenterad [BB6]: Komplettering 200818 
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1.1 Objektsfaktorer för olika byggnader och anläggningar 

Riskvärdering av tillsynsverksamheter enligt Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor 
 
Indelningen av tillsynsverksamheter har tagits fram som ett underlag för tillsynsplanering 
inom förbundsområdet. De olika kategorierna bestäms utifrån vilka typer av risker de är 
förknippade med och hur omfattande de är.  
Stöd till dessa bedömningar har hämtats från bland annat BFS 2011:6 med ändringar till och 
med BFS 2019:2, Boverkets Byggregler(BBR), SRVFS 2003:10 och SRVFS 2004:4.  

Ytterligare påverkansfaktorer 
Det finns ett antal faktorer som ger upphov till att en verksamhet är mer riskfylld men som 
inte grundar sig i vilken typ av verksamhet som bedrivs.  
Om någon av dessa omständigheter råder kan verksamheten flyttas upp ett steg i de olika 
kategorierna.  

• Verksamhet som bedrivs i en byggnad med ett stort kulturhistoriskt värde 
• Verksamheter med komplexa skyddssystem.  

o Exempelvis skyddssystem som inte beskrivs inom bygglagstiftning eller 
genom att de har framtagits genom analytisk dimensionering. 

 

Låg riskbild (Tematillsyn) 4 faktorer 
Låg riskbild kännetecknas av följande bedömningsgrunder. 

• Verksamheten kan innefatta ett mindre antal personer med följande förutsättningar 
o God lokalkännedom 
o Ej alkoholpåverkade 

• Riskkällor och brandbelastning med liten omfattning i förhållande till antal personer 
och verksamhetstyp. 

• Verksamheten bedrivs inom en byggnad med enkel byggnadsutformning. 
Exempel på verksamheter som förväntas ha en låg riskbild:  

• Förskolor eller skolbarnomsorg med upp till 90 barn 
o Markplan 
o Bedrivs dagtid 

• Inrättningar i vård och omsorg för färre än 3 personer  
o Hjälpbehov vid utrymning 
o Markplan 
o Bedrivs dagtid 

 Exempelvis behovsprövad daglig verksamhet.   
• Samlingslokaler som maximalt kan användas av 50 – 150 personer 

o Alkohol serveras i begränsad omfattning 
o Låg brandbelastning (<800 Mj/m2),  

  Exempelvis bygdegårdar. 
• Vattennära områden 

o Enligt SRVFS 2007:5 
• Flerbostadshus, kontor eller liknande med 4–10 våningar ovan mark 
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Begränsad riskbild (Regelbunden tillsyn, 3–4 år) 5 faktorer 
Begränsad riskbild kännetecknas av följande bedömningsgrunder.  

• Verksamheten kan innefatta ett begränsat antal personer med följande förutsättningar 
o Hjälpbehov vid utrymning 
o Alkoholpåverkade 
o Utan god lokalkännedom 
o Sovandes 

• Riskkällor och brandbelastning med begränsad omfattning i förhållande till antal 
personer. 

• Verksamheten bedrivs inom en byggnad med viss komplexitet avseende 
byggnadsutformning. 

• Boendeverksamhet inom vilka personer delar brandrisker och inte själva bestämmer 
vem de bor med 

Exempel på verksamheter som förväntas ha en begränsad riskbild: 
• Förskolor eller skolbarnomsorg  

o Ej i markplan, eller 
o Fler än 90 barn, eller  
o Bedrivs nattetid. 

• Inrättningar för vård och omsorg med 3–20 personer 
o Hjälpbehov vid utrymning 
o Kan bedrivas nattetid 

 Exempelvis behovsprövade särskilda boenden. 
• Gemensamhetsboende för 3–36 personer 

o Exempelvis HVB. 
• Hotellverksamhet eller liknande med plats för maximalt 49 boende 

o Exempelvis hotell, vandrarhem eller anläggningsboende. 
• Samlingslokaler som maximalt används av 50 – 150 personer 

o Hög brandbelastning (>800Mj/m2), eller 
o Alkohol serveras i mer än begränsad omfattning. 

 Exempelvis restauranger med serveringstillstånd. 
• Samlingslokaler som används av 151–300 personer. 

o Låg brandbelastning (<800 Mj/m2), eller 
o Alkohol serveras i begränsad omfattning 

 Exempelvis skolor, restauranger utan serveringstillstånd eller vissa 
livsmedelsbutiker. 

• Industriverksamhet med 20–150 personer sysselsatta samtidigt 
o Låg brandbelastning (<800 Mj/m2) 

• Flerbostadshus, kontor eller liknande med fler än 10 våningar och upp till 16 våningar 
ovan mark 
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Hög riskbild (Regelbunden tillsyn, 2–3 år) 5 faktorer 
Hög riskbild kännetecknas av följande bedömningsgrunder.  

• Verksamheten kan innefatta ett stort antal personer med följande förutsättningar 
o Hjälpbehov vid utrymning 
o Alkoholpåverkade 
o Utan god lokalkännedom 
o Sovandes 

• Riskkällor och brandbelastning med stor omfattning i förhållande till antal personer. 
• Verksamheten bedrivs inom en byggnad med komplex byggnadsutformning. 
• Boendeverksamhet inom vilka personer delar brandrisker och inte själva bestämmer 

vem de bor med 
• Verksamhet med stor miljö- eller hälsorisk på grund av hantering av farliga ämnen 

Exempel på verksamheter som förväntas ha en hög riskbild 
• Inrättningar för vård och omsorg för 21–150 personer som har hjälpbehov vid 

utrymning 
o Exempelvis vårdcentraler och behovsprövade boenden 

• Gemensamhetsboende för fler än 36 personer 
o Exempelvis HVB. 

• Hotellverksamhet eller liknande med plats för 50–250 boende.  
o Exempelvis hotell, vandrarhem eller anläggningsboende 

• Samlingslokaler som maximalt kan används av 151 – 300 personer.  
o Hög brandbelastning (>800Mj/m2), eller 
o Alkohol serveras i mer än begränsad omfattning 

 Exempelvis mindre galleria, shoppingcenter, arkiv eller 
restaurang/nattklubb med serveringstillstånd. 

• Samlingslokaler som maximalt kan används av 301–600 personer.  
o Låg brandbelastning (<800 Mj/m2), eller 
o Alkohol serveras i begränsad omfattning.  

 Exempelvis större skola, livsmedelsbutik, biograf. 
• Industriverksamhet med 20–151 personer sysselsatta samtidigt  

o Hög brandbelastning (>800Mj/m2) 
• Industriverksamhet med 151–300 personer sysselsatta samtidigt  
• Verksamheter som bedriver miljö- eller hälsofarlig verksamhet 

o Tillstånd enligt 9 kap Miljöbalk (1998:808) 
• Flerbostadshus, kontor eller liknande med fler än 16 våningar ovan mark 
• Garage med ett plan under mark och med en yta större än 2000 m2 
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Omfattande riskbild (Regelbunden tillsyn, 1–2 år) 6 faktorer 
Omfattande riskbild kännetecknas av följande bedömningsgrunder.  

• Verksamheten kan innefatta ett stort antal personer med följande förutsättningar 
o Hjälpbehov vid utrymning 
o Alkoholpåverkade 
o Utan god lokalkännedom 
o Sovandes 
o Inlåsta 

• Riskkällor och brandbelastning med stor omfattning i förhållande till antal personer. 
• Verksamheten bedrivs inom en byggnad med komplex byggnadsutformning. 
• Boendeverksamhet inom vilka personer delar brandrisker och inte själva bestämmer 

vem de bor med 
• Verksamhet med stor miljö- eller hälsorisk på grund av hantering av farliga ämnen 
• Verksamheter där det finns riskkällor och som kan ge upphov till omfattande skador 

för tredje part. 
 
Exempel på verksamheter som förväntas ha en omfattande riskbild: 

• Inrättningar för vård och omsorg för fler än150 personer som har hjälpbehov 
vid utrymning 

o Exempelvis sjukhus och behovsprövade boenden. 
• Hotellverksamhet eller liknande med plats för fler än 250 boende.  

o Exempelvis stora hotell eller anläggningsboende. 
• Lokaler med personer som är inlåsta.  

o Exempelvis arrestlokal, kriminalvårdsanstalt eller rättspsykiatri. 
• Samlingslokaler som maximalt kan används av fler än 300 personer 

o Hög brandbelastning (>800Mj/m2) eller,  
o Alkohol serveras i mer än begränsad omfattning 

 Exempelvis större galleria, shoppingcenter, eller 
restaurang/nattklubb med serveringstillstånd. 

• Samlingslokaler som maximalt kan används av fler än 600 personer  
• Fritidsanläggningar med platser för fler än 1 000 personer, helt eller delvis 

under tak 
• Industriverksamhet som har fler än 300 personer sysselsatta samtidigt eller 

som är större än 5 000m2. 
• Garage med fler än ett plan under mark och med en yta större än 2 000 m2 
• Vissa tunnlar som är längre än 500 meter 

  Kommenterad [BB7]: Förklarande texter har tillkommit, 
redovisades helt kort  i tabellform  i taxa för 2020. 
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1.2 Tillstånd brandfarliga och explosiva varor 

 
Explosiva varor Faktor 
Avslag på ansökan 
Då ansökan avslås debiteras den sökande för nedlagd arbetsinsats och 
dokumentering. 

1,5 

Ändring av gällande tillstånd 
Ändringar i form av komplettering, förändring, ägarbyte etc. Gäller under 
tillståndets giltighetstid. 

3 

Godkännande av ny föreståndare 
Godkännande av ny föreståndare till hanteringen (ej i samband med 
tillståndsansökan) 

3 

Avsyning 
En avsyning ingår i tillståndshanteringen. Vid behov av fler avsyningar. Timdebitering 

Tillstånd för hantering utan förvaring 
Ingen förvaring av explosiva varor, enbart överföring, användning och annan 
hantering. 

3 

Tillstånd för småskalig hantering 
Exempelvis hobbyverksamhet upp till 3 kg eller pyroteknik och stensspräcknings-
patroner. 

3 

Tillstånd för mindre omfattande hantering 
För verksamheter med hantering av upp till 100 kg explosiva varor. 6 

Tillstånd för hantering 
För verksamheter med hantering av mer än 100 explosiva varor. 13 

Tillstånd för omfattande hantering 
För stora verksamheter med hantering av mer än 1000 kg explosiva varor. 
 

20 

Speciella fall  
Vid ansökan som innebär avsevärt handläggningstid, exempelvis på grund av ej 
kompletta ansökningshandlingar eller ärenden som på annat sätt kräver stor 
arbetsinsats, timdebiteras ärendet löpande. 

Timdebitering 

Brandfarliga varor Faktor 
Avslag på ansökan 
Då ansökan avslås debiteras den sökande för nedlagd arbetsinsats och 
dokumentation. 

1,5 
 

Anmälan av ny föreståndare 
Anmälan av ny föreståndare för hantering (ej i samband med tillståndsansökan) 1 

Avsyning 
En avsyning ingår i tillståndshanteringen. Vid behov av fler avsyningar. Timdebitering 

Ändring av gällande tillstånd 
Ändringar i form av komplettering, förändring, förläggning, ägarbyte etc. 
Gäller under tillståndets giltighetstid. 

3 

Tillstånd för mindre omfattande hantering 
För mindre verksamheter, exempelvis hantering av gasol på restaurang eller 
brandfarliga varor i försäljningslokal. Hantering av mindre behållare eller endast 
en cistern. 
 

6 

Tillstånd för hantering 
För medelstora verksamheter, exempelvis bensinstationer, transportdepåer, 
mindre industrier eller endast en cistern. 
 

13 

Tillstånd för omfattande hantering 
För stora verksamheter, exempelvis industrier och dylikt, flera cisterner eller stora 
hanterade mängder. 
 

20 
 

Speciella fall 
Vid ansökan som innebär utsträckt handläggningsid, exempelvis på grund ej 
kompletta ansökningshandlingar eller ärenden som på annat sätt kräver stor 
arbetsinsats, timdebiteras ärendet löpande. 

Timdebitering 

Kommenterad [BB8]: Har tillkommit 

Kommenterad [BB9]: Har tillkommit 

Kommenterad [BB10]: Borttagen 
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1.3 Tillsyn brandfarliga och explosiva varor 
Brandfarliga varor 
Typ av debitering Antal hanteringsställen Faktor 
Tillsynsärende utan brist 1-5 2,5 
Tillsynsärende utan brist 5-10 3,0 
Tillsynsärende utan brist 10-20 4,0 
Tillsynsärende utan brist >20 Timdebitering 
Vid brister tillkommer enligt nedanstående   
Föreläggande per beslutspunkt  0,3 
Uppföljning genom dokumentation  0,3 
Uppföljning genom platsbesök  1,0 
 
Explosiva varor 
Typ av debitering Faktor 
Tillsynsärende utan brist, Fyrverkeri, PU, nödbloss och liknande. Begärlighetsgrad C 2,5 

Tillsynsärende utan brist, Ammunition, röksvagt krut, pyrotekniska satser och 
liknande. Begärlighetsgrad B 2,5 

Tillsynsärende utan brist, Sprängämne, detonerande stubin, sprängkapslar och 
liknande. Begärlighetsgrad A 2,5 

Utökad tillsyn med avseende på användning och hantering av explosiv vara på 
arbetsplats Timdebitering 

Vid brister tillkommer enligt nedanstående  
Föreläggande per beslutspunkt 0,3 

Uppföljning genom dokumentation 0,3 

Uppföljning genom platsbesök 1,0 

 
 

  

Kommenterad [BB11]: Tabellerna är nytillkomna 
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Trygghet – Säkerhet – Omtanke - Kvalité 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 
Larmvägen 1, 461 38 Trollhättan 
Tel. 0521-26 59 00 
 
Org.nr  222000-0950 
Bankgiro 5180-0027 
Plusgiro 490 32 02-2 

E-post:  info@brand112.se 
Webb: www.brand112.se 
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