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Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillsyn och 
tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 

antagen av kommunfullmäktige i Varbergs kommun den 22 januari 2019. 
 
Denna taxa träder i kraft 2019-01-22. Varbergs kommun föreskriver följande med stöd 
av 5 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, och 27 och 36 §§ lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE. 

Inledande bestämmelse 
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för tillsynsbesök som föranletts av 
bestämmelserna i 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt för tillsyn 
enligt 21§ lagen (2010:1011) om hantering av brandfarliga och explosiva varor. 
Avgifter erläggs för prövning av ansökan om tillstånd enligt hantering av brandfarliga 
och explosiva varor. 

Avgiftsskyldig 
2 § Avgiftsskyldig är ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra 
anläggningar som avses i 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt den 
som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor. 
Avgiftsskyldig är den som ansöker om tillstånd till hantering av brandfarliga eller 
explosiva varor. 

Avgifter 
3 § Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna 1-4, i bilaga A. Beloppen i 
tabellerna 1-4 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. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när 
ärendet inkommer eller när tillsynen genomförts. Avgift enligt denna taxa betalas av 
den där tillsyn skett eller den som ansökt om tillstånd mot faktura.  
 
Handläggningskostnaden per timme är 1 100 kronor för LSO och 1 100 kronor för 
LBE. Vid samordnad tillsyn enligt LSO och LBE är handläggningskostnaden 
medelvärdet av de båda kostnaderna.  
 
I de fall ett ärende inte kan hänföras till något typärende eller om ärendet är 
komplicerat alternativt särskilt tidskrävande ska den för ärendet faktiska 
handläggningstiden tillämpas, dock ska restiden för varje besök på en anläggning 
schablonberäknas till 0,7 timme. 
 
Om godkännande av föreståndare handläggs i samband med ett tillståndsärende tas 
ingen avgift ut. 
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Justering av avgift 
4 § Taxan för de antagna fasta avgifterna och timavgifterna regleras för varje 
kalenderår med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är det PKV som finns publicerad på Sveriges kommuner och 
landstings, SKL, hemsida för oktober månad föregående år. Taxans första justering 
sker för verksamhetsåret 2020. 2019 utgör basåret för taxans införande. 

Nedsättning av avgift 
5 § Om det finns särskilda skäl, får förbundsdirektören i det enskilda fallet, med 
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, 
sätta ned avgiften. 

Dröjsmålsränta 
6 § Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 
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Ärendetyp tillsyn

Verksamhetsklass 

enligt Boverkets 

byggregler (BBR)

Avgift Kommentarer

1A
Byggnad med inrättning där vård eller omsorg bedrivs i behovsprövade särskilda 

boenden (ex. LSS och äldreboende)
Vk5B 7 589 kr

1B
Byggnad med inrättning där vård eller omsorg bedrivs i lokaler för hälso- och 

sjukvård (ex. sjukhus)
Vk5C 10 196 kr

2
Byggnader med verksamhet där personer är inlåsta ständigt eller under viss tid 

(ex. fängelser, häkten, migrationsverkets förvar och viss psykiatrisk vård)
Vk5D 10 489 kr

3A
Byggnad med inrättning där vård eller omsorg bedrivs dagtid (ex. daglig 

verksamhet, förskola och nattis)
Vk5A 6 636 kr

3B Skola mindre (ex. skola med samlingslokal mindre än 150 personer) Vk2A + Vk1 6 197 kr

3C Skola större (ex. skola med större samlingslokal 150 personer eller fler) Vk2B 7 882 kr

4A Hotell/pensionat/B&B (med minst 9 gäster eller minst 5 gästrum) Vk4 6 710 kr

4B
Hotell/pensionat/B&B (med minst 9 gäster eller minst 5 gästrum) med fler 

verksamheter (ex. konferensanläggning och nattklubb)
Vk4, Vk2 8 541 kr

5
Byggnad för elevhem eller förläggningar (ex. totalförvarspliktiga, asylsökande) om 

byggnaden har platser för fler än 50 personer eller har fler än 25 förläggningsrum 
 - 8 712 kr

6 Byggnad där det bedrivs hem för vård eller boende (HVB) enligt socialtjänstlagen Vk3B 6 563 kr

7 Byggnad med publik samlingslokal där det vistas fler än 150 personer Vk2A 7 003 kr

8A

Byggnad där verksamhet bedrivs som har stadigvarande serveringstillstånd för 

servering av alkohol efter klockan 23 och där det vistas fler än 50 personer men 

mindre än 150 personer

Vk2A 6 856 kr

8B
Byggnad där verksamhet bedrivs som har stadigvarande serveringstillstånd för 

servering av alkohol efter klockan 23 och där det vistas fler än 150 personer
Vk2B + Vk2C 8 175 kr

9
Anläggningar, där det finns platser för fler än 1 000 personer helt eller

delvis under tak (ex. idrottsplatser)
Vk2B 7 808 kr

10A

Mindre (ex. mindre än 150 personer) byggnader som är byggnadsminnen enligt 3 

kap. kulturmiljölagen (1988:950) eller kyrkobyggnader som omfattas av 4 kap. 3-4 

§§ samma lag

Vk2A 7 442 kr

10B

Större (ex. fler än 150 personer) byggnader som är byggnadsminnen enligt 3 kap. 

kulturmiljölagen (1988:950) eller kyrkobyggnader som omfattas av 4 kap. 3-4 §§ 

samma lag

Vk2B 7 735 kr

11
Byggnader som är statliga byggnadsminnen enligt förordningen (2013:558) om 

statliga byggnadsminnen
 - 7 442 kr

12A
Mindre (ex. mindre än 150 personer) byggnader där samlingar förvaras som tillhör 

statliga eller regionala museer som omfattas av museilagen (2017:563)
Vk2A 7 442 kr

12B
Större (ex. fler än 150 personer) byggnader där samlingar förvaras som tillhör 

statliga eller regionala museer som omfattas av museilagen (2017:563)
Vk2B 7 735 kr

13 Byggnader med fler än 16 våningar ovan mark (Br0)  - 11 954 kr

14
Väg-, järnvägs- och tunnelbanetunnlar som är längre än 500 meter samt 

plattformsrum och stationer för resandeutbyte under mark
 - 9 181 kr

15 Mindre hotell/pensionat/B&B (mindre än 9 bäddar och mindre än 5 rum) Vk4 5 464 kr

16A Camping mindre  - 6 007 kr

16B Camping större  - 7 940 kr

17 Samlingslokal där det vistas max 50 personer (med eller utan alkoholförsäljning) Vk2A 5 245 kr

18A Flerbostadshus mindre än 3 våningar (Br2, Br3) Vk3A 5 391 kr

18B Flerbostadshus mer än 3 våningar (Br1) Vk3A 6 343 kr

19A

Industri, kontor, lokaler med förhöjd sannorlighet för brand eller risk för 

snabbt/omfattande brandförlopp mm. mindre  (max yta 2500m2 / 1250m2 

beroende på brandbelastning)

Vk1, Vk6 7 003 kr

19B

Industri, kontor, lokaler med förhöjd sannorlighet för brand eller risk för 

snabbt/omfattande brandförlopp mm. större (max yta 5000m2 / 2500m2 beroende 

på brandbelastning, automatiskt brandlarm)

Vk1, Vk6 8 526 kr

19C
Industri Industri, kontor, lokaler med förhöjd sannorlighet för brand eller risk för 

snabbt/omfattande brandförlopp mm. större (oberoende yta pga. sprinkler)
Vk1, Vk6 9 493 kr

20 Tillsyn av enskilda förhållanden  - 4 805 kr

På förekommen anledning dvs 

uppdagade brister, enskild risk samt 

räddningsvägar, garage, bostad, vind, 

sophus etc. Enbart tillsynsbesökstid 

kan vara aktuellt att använda i enstaka 

fall, då används rakt timkostnad för 

faktisk besökstid.

Taxetabeller enligt LSO och LBE
Räddningstjänsten Väst

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

Verksamheter där personer inte kan förväntas utrymma självständigt

Skolväsendet

Tillfällig övernattning och vissa gemensamhetsboenden

Större samling av människor som inte kan förväntas ha god lokalkännedom

Byggnader med kulturhistoriska värden

Byggnader där egendom tillhörande museer förvaras

Byggnader och andra anläggningar vars utformning ställer särskilda krav på det 

byggnadstekniska brandskyddets tillförlitlighet

Övriga
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Taxetabeller enligt LSO och LBE
Räddningstjänsten Väst

2

Avgift Kommentarer

1 Bensinstation/Tankanläggning/Fordonsgas med stationsbyggnad 8 438 kr

2 Bensinstation/Tankanläggning/Fordonsgas utan stationsbyggnad 7 852 kr

3 Biogasanläggning, deponier, reningsverk mm. Mindre omfattning 7 852 kr

4 Biogasanläggning, deponier, reningsverk mm. Större omfattning 12 540 kr

5 Butik 7 618 kr

6 Byggarbetsplatser 6 290 kr

7 Gasolanläggning (ex. öppen hantering i processer) 7 852 kr

8 Industri mindre hantering 7 852 kr

9 Industri större hantering, processer 12 540 kr

10 Lager (ej öppen hantering) 7 852 kr

11 Marknader mm. 6 094 kr

12 Publik mindre hantering ex. hantverk, smedja mm. 5 157 kr

13 Restaurang 7 266 kr

14 Skola 7 266 kr

15 Uppvärmning ex. bergvärme, reservkraft mm. 5 508 kr

16 Verkstad mindre hantering 7 852 kr

17 Verkstad större hantering 12 540 kr

18 Fyrverkeriförsäljning 7 852 kr

19 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 7 266 kr

20 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 7 618 kr

21 Tillsyn av enskilda förhållanden 4 776 kr

På förekommen anledning dvs 

uppdagade brister, enstaka risk etc. 

Enbart tillsynsbesökstid kan vara 

aktuellt att använda i enstaka fall, då 

används rakt timkostnad för faktisk 

besökstid.

3

Ärendetyp

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

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

lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn.

För samplanerad tillsyn tas avgift för den primära tillsynen enligt gällande taxa för LSO eller LBE, samt så läggs rak 

timtaxa till på den besökstid som tillkommer

Ärendetyp tillsyn
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Taxetabeller enligt LSO och LBE
Räddningstjänsten Väst
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Ärendetyp tillstånd
Avgift med 

avsyning
Avgift utan avsyning

1 Avslag 2 344 kr 2 344 kr

2 Mindre komplettering till befintligt tillstånd 1 758 kr 1 758 kr

3 Övertagande av befintligt tillstånd 1 172 kr 1 172 kr

4 Godkännande av föreståndare och deltagare 1 758 kr 1 758 kr

5 Generellt undantag från förbud mot öppen eld 1 758 kr 1 758 kr

Nytt 12 013 kr 6 446 kr

Förnyat 9 669 kr 4 688 kr

Nytt 10 255 kr 5 274 kr

Förnyat 9 083 kr 4 102 kr

Nytt 7 911 kr 4 102 kr

Förnyat 7 325 kr 3 516 kr

Nytt 11 427 kr 6 446 kr

Förnyat 10 841 kr 5 860 kr

Nytt 8 497 kr 4 102 kr

Förnyat 7 325 kr 2 930 kr

Nytt 6 524 kr 4 102 kr

Förnyat 4 961 kr 2 735 kr

Nytt 6 739 kr 4 981 kr

Förnyat 4 981 kr 3 516 kr

Nytt 7 911 kr 4 102 kr

Förnyat 7 325 kr 3 516 kr

Nytt 11 427 kr 6 446 kr

Förnyat 10 841 kr 5 860 kr

Nytt 7 911 kr 4 102 kr

Förnyat 6 739 kr 2 930 kr

Nytt 6 329 kr 3 907 kr

Förnyat 6 680 kr 4 454 kr

Nytt 5 938 kr 3 711 kr

Förnyat 6 290 kr 4 258 kr

Nytt 8 497 kr 4 688 kr

Förnyat 6 739 kr 2 930 kr

Nytt 8 497 kr 4 688 kr

Förnyat 6 739 kr 2 930 kr

Nytt 5 938 kr 3 711 kr

Förnyat 4 375 kr 2 344 kr

Nytt 7 911 kr 4 102 kr

Förnyat 7 325 kr 3 516 kr

Nytt 11 427 kr 6 446 kr

Förnyat 10 841 kr 5 860 kr

Nytt 8 497 kr 5 274 kr

Förnyat 7 911 kr 4 688 kr

Nytt 7 325 kr 4 102 kr

Förnyat 6 739 kr 3 516 kr

Nytt 10 841 kr 6 446 kr

Förnyat 8 497 kr 4 688 kr

Biogasanläggning, deponier, reningsverk mm. Större omfattning

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg

14 Industri större hantering, processer

15 Lager (ej öppen hantering)

16

11 Byggarbetsplatser

12 Gasolanläggning (ex. öppen hantering i processer)

13 Industri mindre hantering

9

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

6 Bensinstation/Tankanläggning/Fordonsgas med stationsbyggnad

Bensinstation/Tankanläggning/Fordonsgas utan stationsbyggnad

Biogasanläggning, deponier, reningsverk mm. Mindre omfattning

25

10 Butik

7

8

Marknader mm.

17 Publik mindre hantering ex. hantverk, smedja mm.

18 Restaurang

19 Skola

20 Uppvärmning ex. bergvärme, reservkraft mm.

21 Verkstad mindre hantering

22 Verkstad större hantering

23 Fyrverkeriförsäljning

24 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg
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