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En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna ska kunna få täckning för sina 
kostnader för den LSO- och LBE-verksamhet som kan finansieras via avgifter.  
Att upprätta en taxa är ett kommunalt ansvar, och som hjälp med upprättande av taxor har 
räddningstjänsten använt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) underlag för taxekonstruktion.  
 
Taxeunderlaget bygger på att med utgångspunkt i självkostnadsprincipen ta fram den genomsnittliga 
kostnaden (tidsuppskattning) för olika typer av tillsynsobjekt och tillstånd (ärendetyper). 
Det underlag för LSO och LBE-taxor som presenteras här har arbetats fram i syfte att få ett tydligt och 

transparent underlag. Även detta taxeunderlag kommer att vid ett framtida behov, bearbetas och 

kompletteras.  

 

1 Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 

 
 

                  Ärendetyp tillsyn 

Verksamhetsklass 
enligt Boverkets 
byggregler (BBR) 

Avgift  
918 kr/tim  

1.1 Industri, kontor, m.m. VK1 4 774 kr 

1.2 Samlingslokal <=150 personer VK2A 4 544 kr 

1.3 Samlingslokal >150 personer VK2B 5 692 kr 

1.4 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 6 151 kr 

1.5 Gemensamhetsboenden VK3B 6 151 kr 

1.6 Hotell VK4 6 151 kr 

1.7 Vårdmiljöer daglig verksamhet VK5A 5 233 kr 

1.8 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 6 151 kr 

1.9 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 6 610 kr 

1.10 Brandfarlig lokal VK6 6 151 kr 

1.11 Organisationstillsyn   6 151 kr 

1.12 Återbesök   2 479 kr 
    

2 Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

 
                 Ärendetyp 

Avgift  
918 kr/tim  

2.1 Fyrverkeriförsäljning 4 554 kr 

2.2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 5 462 kr 

2.3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 6 610 kr 

2.4 Bensinstation obemannad 6 610 kr 

2.5 Bensinstation  6 839 kr 

2.6 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 5 692 kr 

2.7 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 8 216 kr 

2.8 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 8 905 kr 

2.9 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 10 741 kr 

2.10 Återbesök  2 006 kr 

3 
Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn. 

  
Avgift tas ut för både tillsynen enligt LSO och tillsynen enligt LBE.   
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                  Ärendetyp, LSO 

Verksamhetsklass 
enligt Boverkets 
byggregler (BBR) 

Avgift  
918 kr/tim  

3.1 Industri, kontor, m.m. VK1 4 567 kr 

3.2 Samlingslokal <=150 personer VK2A 4 338 kr 

3.3 Samlingslokal >150 personer VK2B 5 485 kr 

3.4 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 5 994 kr 

3.5 Gemensamhetsboenden VK3B 5 944 kr 

3.6 Hotell VK4 5 994 kr 

3.7 Vårdmiljöer daglig verksamhet VK5A 5 026 kr 

3.8 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 5 994 kr 

3.9 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 6 403 kr 

3.10 Brandfarlig lokal VK6 5 994 kr 

3.11 Organisationstillsyn   5 994 kr 

                 Ärendetyp, LBE  
Avgift  
918 kr/tim  

3.12 Fyrverkeriförsäljning 3 084 kr 

3.13 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 3 700 kr 

3.14 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 4 468 kr 

3.15 Bensinstation obemannad 4 469 kr 

3.16 Bensinstation bemannad 4 622 kr 

3.17 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 3 853 kr 

3.18 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 5 581 kr 

3.19 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 6 043 kr 

3.21 Återbesök    3 459 kr 
    

4 
Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE)             Nytt tillstånd  

    

               
                 Ärendetyp  

  Avgift  
918 kr/tim  

4.1 Fyrverkeriförsäljning 4 036 kr 

4.2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 7 574 kr 

4.3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 8 951 kr 

4.4 Godkännande av föreståndare för explosiva varor 2 066 kr 

4.5 Bensinstation obemannad 8 492 kr 

4.6 Bensinstation bemannad 9 869 kr 

4.7 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 8 492 kr 

4.8 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 9 869 kr 

4.9 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 11 246 kr 

4.10 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 13 541 kr 

4.11 Mindre förändring av befintligt tillstånd 3 443 kr 

4.12 Tillfällig hantering av brandfarlig vara 7 115 kr 

4.13 Avslag av tillståndsansökan   3 443 kr 

                                                                 Förnyat tillstånd  
    Ärendetyp  

  Avgift  
918 kr/tim  

4.14 Fyrverkeriförsäljning   3 902 kr 

4.15 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 6 656 kr 

4.16 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg   8 033 kr 

4.17 Godkännande av föreståndare för explosiva varor   2 066 kr 
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4.18 Bensinstation obemannad   7 574 kr 

4.19 Bensinstation bemannad   9 869 kr 

4.20 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 7 574 kr 

4.21 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 8 951 kr 

4.22 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 10 328 kr 

4.23 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 12 623 kr 

4.24 Mindre förändring av befintligt tillstånd   3 443 kr 

4.25 Tillfällig hantering av brandfarlig vara   6 197 kr 

4.26 Avslag av tillståndsansökan   3 443 kr 

 
 Taxorna gäller från och med 2019-01-01 

 


