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Taxor för Räddningstjänstförbundet 
StorGöteborg  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Taxa för tillsyn, med stöd av 5 kap. 4 § om lag om skydd mot olyckor, i enlighet med 
bilaga 1 i Räddningstjänstförbundet StorGöteborgs tjänsteutlåtande, antas. 

2. Taxa för tillsyn, med stöd av 27 § lag om brandfarlig och explosiv vara, i enlighet 
med bilaga 2 i Räddningstjänstförbundet StorGöteborgs tjänsteutlåtande, antas. 

3. Taxa för tillståndsprövning, med stöd av 27 § lag om brandfarlig och explosiv vara, i 
enlighet med bilaga 3 i Räddningstjänstförbundet StorGöteborgs tjänsteutlåtande, 
antas. 

4. Taxa för brandskyddskontroll, med stöd av 3 kap. 6 § lag om skydd mot olyckor, i 
enlighet med bilaga 4 i Räddningstjänstförbundet StorGöteborgs tjänsteutlåtande, 
antas. 

5. Taxa för utlämnande av allmän handling, i enlighet med bilaga 5 i 
Räddningstjänstförbundet StorGöteborgs tjänsteutlåtande, antas. 

6. Taxebestämmelserna, i enlighet med bilaga 6 och 7 i Räddningstjänstförbundet 
StorGöteborgs tjänsteutlåtande, antas. 

7. Taxorna enligt beslutspunkt 1 - 4 gäller från och med 1 januari 2021 till och med 
31 december 2025, med den justering som sker enligt beslutspunkt 9 i 
Räddningstjänstförbundet StorGöteborgs tjänsteutlåtande. 

8. Taxa enligt beslutspunkt 5 gäller tillsvidare. 
9. För varje avgiftsår ska Räddningstjänstförbundet StorGöteborg justera taxorna enligt 

beslutspunkt 1 - 4 enligt Sveriges kommuners och regioners (SKR) Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen 
publicerar i februari, i samband med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar 
och skatteprognos. Taxan beräknas enligt PKV för två år före det år som taxebeloppet 
ska gälla. Justeringen görs med PKV enligt det cirkulär som publiceras året före det 
år taxebeloppet ska gälla. 

Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet StorGöteborg (RSG), har översänt förslag till nya taxor till de 
fem medlemskommunerna. Beslut om taxa för verksamhet i kommunalförbund kan inte 
delegeras från kommunen till kommunalförbundet. RSGs taxor måste därför fastställas av 
medlemskommunernas fullmäktige med identiska beslut. Förslaget innehåller fem taxor: 

1. Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, LSO 2003:778. 
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2. Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE 2010:1011. 
3. Taxa för tillståndsprövning enligt LBE. 
4. Taxa för brandskyddskontroll enligt LSO, samt 
5. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det framgår av RSGs handlingar att taxorna bygger på självkostnadsprincipen varför 
förslaget till nya taxor inte bör få någon större påverkan på RSGs ekonomi. RSGs 
ambition är att taxor och avgifter ska vara transparenta och lätta att förstå i sin 
konstruktion vilket ör en fördel för invånare och näringsidkare.  

Sotningstaxan ändras inte i detta ärende eftersom nu gällande avtal med externa utförare 
räcker till 2021-12-31. Sotningstaxan berör såväl näringsidkare som invånare med 
eldstäder av olika slag. 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bilaga 
Räddningstjänstförbundet StorGöteborg PU förbundsstyrelsen 2020-05-30 § 30, samt 
tjänsteutlåtande med bilagor. 
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Ärendet  
Räddningstjänstförbundet StorGöteborg har inkommit med skrivelse med begäran om att 
medlemskommunerna var för sig fattar likalydande beslut om taxor och avgifter för 
förbundet. 

Beskrivning av ärendet 
Räddningstjänstförbundet StorGöteborg, RSG, har översänt förslag på nya taxor och 
avgifter till de fem medlemskommunerna. Beslut om taxa för verksamhet i 
kommunalförbund kan inte delegeras från kommunen till kommunalförbundet. RSGs 
taxor måste därför fastställas av medlemskommunernas fullmäktige med identiska beslut. 
Förslaget innehåller fem taxor: 

1. Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, LSO 2003:778. 
2. Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE 2010:1011. 
3. Taxa för tillståndsprövning enligt LBE. 
4. Taxa för brandskyddskontroll enligt LSO, samt 
5. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar. 

Brandskyddskontroller genomförs av RSG medan sotning och rengöring upphandlas av 
externa utförare. Ny sotningstaxa fastställs före nästa upphandling. Nuvarande avtal löper 
till 2021-12-31. 

Vid framtagande av nya taxor har RSG använt det underlag och den vägledning för 
konstruktion av LSO- och LBE-taxor samt det stöd för beräkning av 
handläggningskostnad per timme (självkostnadsberäkning) som SKR har tagit fram. 
Samma underlag och metod för självkostnadsberäkning har använts för att ta fram 
handläggningskostnad per timme för taxan för brandskyddskontroll.  

Taxorna enligt LSO och LBE har beräknats enligt självkostnadsprincipen och omfattar de 
delar av verksamheten där avgiftsfinansiering är möjlig. Handläggningskostnaden per 
timme baseras på det totala avgiftsuttaget för tillsynsverksamheten respektive 
tillståndsprövningen inom RSG. Handläggningskostnaden per timme är gemensam för 
tillsyn enligt LSO och LBE samt för tillståndsprövning enligt LBE. Även taxan för 
brandskyddskontroll utgår från självkostnadsprincipen och konstruktionen är en modell 
som är vedertagen för brandskyddskontroll och har tillämpats sedan 2004. Taxorna ska 
justeras inför varje år med PKV (prisindex för kommunal verksamhet) som grund. 

RSG:s ambition är att tillsyns- respektive tillståndstaxan i så stor utsträckning som 
möjligt ska utgå från den faktiska tidsåtgången för arbetet i samband med ett tillsyns- 
respektive tillståndsärende. Samtidigt bör taxan vara utformad så att den är så rättvis som 
möjligt för de som ska betala. Den bör även vara logisk och lättförståelig i sin 
utformning, i syfte att underlätta både för de som ska betala den och för de som ska 
debitera efter den. RSG har med bakgrund i detta utformat taxan baserat på ärendetyper. 
Ärendetyperna för tillsyn enligt LSO bygger i stort på typ av verksamhet enligt Boverkets 
verksamhetsklasser. För LBE, tillsyn och tillstånd, är uppskattad tidsåtgång för respektive 
ärendetyp erfarenhetsbaserad och varierar beroende på hanteringens omfattning och 
komplexitet. Om en verksamhet inte skulle gå att koppla till någon av de angivna 
ärendetyperna beslutar RSG om skälig avgift baserat på tidsåtgången i ärendet. Detta sker 
endast undantagsvis. I taxebilagorna till ärendet redogörs närmare för taxekonstruktionen. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret har inga synpunkter på RSGs förslag till taxor för perioden 2021-
2025 med indexreglering. 

 

 

Magnús Sigfússon 
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I beredningen av ärendet har deltagit: Patrik Midenborn, Miranda Larsson, Mikael Håkansson, Joakim 
Ögren, Sigrun Hreidarsdottir, Karin Sköldberg, Therese Kogler Bennsten och Marie Caldenby 
Utfärdat datum: 2020-04-17 
Presidiet: 2020-04-22 
Styrelsen: 2020-05-07 
Diarienr: 0209/20, 0210/20, 0211/20 
 

Taxor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg  

 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen överlämnar till medlemskommunernas kommunstyrelser och 

kommunfullmäktige att besluta: 

1. att anta taxa för tillsyn, med stöd av 5 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor, i enlighet 

med bilaga 1,  

2. att anta taxa för tillsyn, med stöd av 27 § lag om brandfarlig och explosiv vara, i 

enlighet med bilaga 2,  

3. att anta taxa för tillståndsprövning, med stöd av 27 § lag om brandfarlig och explosiv 

vara, i enlighet med bilaga 3,  

4. att anta taxa för brandskyddskontroll, med stöd av 3 kap. 6 § lag om skydd mot 

olyckor, i enlighet med bilaga 4,  

5. att anta taxa för utlämnande av allmän handling, i enlighet med bilaga 5, 

6. att anta taxebestämmelserna i enlighet med bilagorna 6–7, 

7. att taxorna enligt beslutspunkt 1–4 gäller från och med den 1 januari 2021 till och med 

den 31 december 2025, med den justering som sker enligt beslutspunkt 9, 

8. att taxa enligt beslutspunkt 5 gäller tillsvidare samt  

9. att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för varje avgiftsår ska justera taxorna enligt 

beslutspunkt 1–4 enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) Prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen publicerar i 

februari, i samband med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar och 

skatteprognos. Taxan beräknas enligt PKV för två år före det år som taxebeloppet ska 

gälla. Justeringen görs med PKV enligt det cirkulär som publiceras året före det år 

taxebeloppet ska gälla.  
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Sammanfattning av ärendet 
 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (nedan RSG) har fram till och med 2013 fattat 

beslut om taxor. Högsta förvaltningsdomstolen har dock i december 2013 slagit fast att 

beslut avseende taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndiganden till en kommun i 

lag eller förordning inte kan delegeras från kommun till kommunalförbund. RSG:s 

medlemskommuner måste därför fatta beslut om de taxor som RSG ska tillämpa i sin 

verksamhet. För att på ett likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela RSG är det av yttersta 

vikt att samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut.  

RSG utövar tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt Lag 

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt meddelar tillstånd enligt LBE. 

Kommunen får föreskriva att avgift tas ut för denna tillsyns- och tillståndsverksamhet.  

RSG ansvarar enligt LSO även för sotning, rengöring och brandskyddskontroll. Avgifter för 

denna verksamhet får tas ut, vilket görs genom en sotningstaxa respektive en taxa för 

brandskyddskontroll.  

En myndighet får ta ut avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar under 

förutsättning att det finns en på förhand fastställd taxa (TF 2:16 1 st.). För statliga 

myndigheter är avgiften fastställd i Avgiftsförordningen (1992:191). Kommuner ska själva 

fatta beslut om vilka avgifter som gäller för avskrifter och kopior, vilket sker genom ett 

beslut i kommunfullmäktige.  

I nu aktuellt ärende ska alltså beslut fattas om att anta fem olika taxor; taxa för tillsyn enligt 

LSO, taxa för tillsyn enligt LBE, taxa för tillståndsprövning enligt LBE, taxa för 

brandskyddskontroll enligt LSO samt taxa för utlämnande av allmän handling. Samtliga 

taxor ska börja gälla den 1 januari 2021.  
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Ärendet 

 

Bakgrund 
 

RSG har fram till och med 2013 fattat beslut om taxor. Högsta förvaltningsdomstolen har 

dock i december 2013 slagit fast att beslut avseende taxor för verksamhet som grundar sig 

på bemyndiganden till en kommun i lag eller förordning inte kan delegeras från kommun till 

kommunalförbund. RSG:s medlemskommuner måste därför fatta beslut om de taxor som 

RSG ska tillämpa i sin verksamhet. För att på ett likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela 

RSG är det av yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande 

beslut.  

RSG utövar tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt Lag 

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt meddelar tillstånd enligt LBE. 

Kommunen får föreskriva att avgift tas ut för denna tillsyns- och tillståndsverksamhet.  

RSG ansvarar enligt LSO även för sotning, rengöring och brandskyddskontroll. Avgifter för 

denna verksamhet får tas ut, vilket görs genom en sotningstaxa respektive en taxa för 

brandskyddskontroll. RSG bedriver sedan den 1 januari 2016 brandskyddskontroll i egen 

regi och sotning utförs av externa aktörer på uppdrag av RSG. I nu aktuellt ärende 

behandlas endast taxa för brandskyddskontroll. Ny sotningstaxa ska beslutas inför 

upphandling av utförare av sotningstjänster.  

Nu befintliga taxor beslutades om 2014, och har sedan justerats årligen med hänsyn till 

prisutvecklingen enligt Sveriges Kommuner och Regioner, nedan SKR, Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV). I aktuellt ärende är det alltså fråga om att fatta beslut om att 

anta taxa för tillsyn enligt LSO, taxa för tillsyn enligt LBE, taxa för tillståndsprövning enligt 

LBE, taxa för brandskyddskontroll enligt LSO samt taxa för utlämnande av allmän handling. 

Samtliga taxor ska börja gälla den 1 januari 2021.  

Vid framtagande av nya taxor har RSG använt det underlag och den vägledning för 

konstruktion av LSO- och LBE-taxor samt det stöd för beräkning av handläggningskostnad 

per timme (självkostnadsberäkning) som SKR har tagit fram. Samma underlag och metod för 

självkostnadsberäkning har använts för att ta fram handläggningskostnad per timme för 

taxan för brandskyddskontroll.  

Taxorna enligt LSO och LBE har beräknats enligt självkostnadsprincipen och omfattar de 

delar av verksamheten där avgiftsfinansiering är möjlig. Handläggningskostnaden per timme 

baseras på det totala avgiftsuttaget för tillsynsverksamheten respektive 

tillståndsprövningen inom RSG. Handläggningskostnaden per timme är gemensam för 

tillsyn enligt LSO och LBE samt för tillståndsprövning enligt LBE.  
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Även taxan för brandskyddskontroll utgår från självkostnadsprincipen och konstruktionen är 

en modell som är vedertagen för brandskyddskontroll och har tillämpats sedan 2004.  

Taxorna ska för varje avgiftsår justeras enligt SKR, Prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen publicerar i februari, i samband 

med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar och skatteprognos. Taxan beräknas 

enligt PKV för två år före det år som taxebeloppet ska gälla. Justeringen görs med PKV enligt 

det cirkulär som publiceras året före det år taxebeloppet ska gälla. Detta innebär att 

justering av taxan till 2022 års nivå görs i mars 2021, vid beräkningen används det PKV som 

publicerats i februari 2021 för år 2020.  

 

Taxa för tillsyn enligt LSO och LBE samt taxa för tillstånd enligt LBE 
 

Av LSO framgår att en avgift får tas ut för tillsynsbesöket, medan det av LBE framgår att 

avgift kan tas ut för hela tillsynen, dvs. för den faktiska tid som ett tillsynsärende tar i sin 

helhet. Tidsåtgången som taxan för LBE bygger på skiljer sig därigenom från taxan för LSO. 

Vidare kan avgift, enligt LBE, tas ut för ärende om tillståndsprövning.  

RSG har i framtagandet av taxorna utgått från det underlag för konstruktion av LSO- och 

LBE-taxor som tagits fram av SKR. RSG har i arbetet med taxan valt en annan modell än den 

som varit gällande för RSG år 2015–2020. Vid framtagandet av tidigare modell fanns inte 

underlaget från SKR framtaget. En av anledningarna till att RSG nu väljer att byta modell är 

att det saknas stöd för tidigare modell i SKR:s underlag. RSG:s ambition är att tillsyns- 

respektive tillståndstaxan i så stor utsträckning som möjligt ska utgå från den faktiska 

tidsåtgången för arbetet i samband med ett tillsyns- respektive tillståndsärende. Samtidigt 

bör taxan vara utformad så att den är så rättvis som möjligt för de som ska betala. Den bör 

även vara logisk och lättförståelig i sin utformning, i syfte att underlätta både för de som ska 

betala den och för de som ska debitera efter den. RSG har med bakgrund i detta utformat 

taxan baserat på ärendetyper. Ärendetyperna för tillsyn enligt LSO bygger i stort på typ av 

verksamhet enligt Boverkets verksamhetsklasser. För LBE, tillsyn och tillstånd, är uppskattad 

tidsåtgång för respektive ärendetyp erfarenhetsbaserad och varierar beroende på 

hanteringens omfattning och komplexitet. Om en verksamhet inte skulle gå att koppla till 

någon av de angivna ärendetyperna beslutar RSG om skälig avgift baserat på tidsåtgången i 

ärendet. Detta sker endast undantagsvis.  

Taxemodellen bygger på självkostnadsprincipen. Handläggningskostnaden per timme 

baseras på det totala avgiftsuttaget för tillsynsverksamheten respektive 

tillståndsprövningen inom RSG. Handläggningskostnaden per timme är gemensam för 

tillsyn enligt LSO och LBE samt för tillståndsprövning enligt LBE.  

Kopplat till varje ärendetyp finns alltså en tidsuppskattning som ligger till grund för avgiften. 

Tidsuppskattningarna har gjorts baserat på erfarenhet kring hur lång tid ett tillsynsbesök 
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enligt LSO, ett tillsynsärende enligt LBE samt en tillståndsprövning enligt LBE tar för den 

aktuella typen av verksamhet. Avgifterna räknas fram genom att multiplicera uppskattad 

tidsåtgång med beräknad handläggningskostnad per timme. 

Se närmre i Redogörelse gällande taxa för tillsyn enligt LSO och LBE, bilaga 8, Redogörelse 

gällande taxa för tillståndsprövning enligt LBE, bilaga 9 samt i Beräkningsunderlag för 

LBE/LSO tillsyn samt LBE tillstånd, bilaga 10. 

 

Taxa för brandskyddskontroll 
 

RSG utför brandskyddskontroller i enlighet med LSO. En kommun får enligt LSO föreskriva 

att avgift ska betalas för brandskyddskontroll.  

Konstruktionen av taxan för brandskyddskontroll är en modell som är vedertagen i landet 

och har tillämpats sedan 2004 då brandskyddskontrollen kom till i LSO. Schablonerna 

bygger på en medeltid för vad respektive moment tar att utföra. Syftet med modellen är att 

alla medborgare ska betala lika oavsett var man bor och vilken anläggning man har. För 

”övriga objekt” är det dock inte möjligt att ta fram en rättvisande schablonavgift, detta då 

anläggningarna vanligtvis ser helt olika ut både i konstruktion och byggnad. 

Timersättningen är framräknad enligt SKR:s mall ”Underlag för konstruktion av LSO- och 

LBE-taxor”, där avgiften beräknas enligt beräkningsmall.  

Se närmre i Redogörelse gällande taxa för brandskyddskontroll, bilaga 11 samt 

Beräkningsunderlag för taxa för BSK, bilaga 12.  

 

Taxa för utlämnande av allmän handling 
 

Vem som helst har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar och 

har som huvudregel även rätt att få kopior på handlingarna. Syftet med taxebestämmelsen, 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av 

allmänna handlingar, är att reglera vilken avgift RSG ska ta ut för kopior.  

RSG eftersträvar en hög grad av transparens i all verksamhet. För att stärka 

insynsmöjligheten samt underlätta administrationen kring utlämnande av allmänna 

handlingar föreslås i taxebestämmelsen antalet avgiftsfria kopior till 39 sidor. Förslaget 

innebär att avgiften för 40 sidor är 110 kr och därefter 2 kr för varje sida. Avgiften föreslås 

även gälla digitala kopior.  
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Vid återkommande förfrågningar under avgiftsnivån om 39 sidor ska avgift tas ut från första 

sidan om beställningarna lämpligen hade kunnat göras i ett sammanhang eller om det 

annars finns särskild anledning.  

Av förslaget till taxebestämmelsen framgår även vilka fall av utlämnande som är 

undantagna från avgift. 

Se närmre i taxebestämmelsen, Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs taxa för kopior, 

utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar, bilaga 5.  

 

 

 

 

 

Lars Klevensparr  
Direktör  
 

 

 



Bilaga 1 
Dnr 0211/20 

 
 
Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO 
För genomförbart tillsynsbesök enligt 5 kap. Lag om skydd mot olyckor (2003:778) utgår ersättning 
enligt denna taxa. 

Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (Göteborg, 
Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum). 

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

Boverkets byggregler (BBR) 
Avgift (kr) 

1 Industri, m.m. Vk1 4074 
2 Samlingslokal <= 150 personer Vk2A 3492 
3 Samlingslokal > 150 personer Vk2B 4074 
4 Samlingslokal > 150 personer 

med alkoholförsäljning 
Vk2C 4656 

5 Flerbostadshus Vk3A 4074 
6 Gemensamhetsboenden Vk3B 4074 
7 Hotell Vk4 4074 
8 Vårdmiljöer daglig verksamhet 

(förskola) 
Vk5A 3492 

9 Vårdmiljöer särskilda boenden Vk5B 4656 
10 Vårdmiljö sjukhus och 

fängelser 
Vk5C+D 4656 

11 Brandfarlig lokal Vk6 4074 
12 Kulturbyggnader1 - 5820 
13 Tillsyn av enskilda förhållanden - 4074 
14 Tillsyn mindre omfattning - 2328 
Samtidig tillsyn enligt LSO och LBE 
I de fall tillsyn enligt LSO och LBE samordnas genom ett gemensamt platsbesök som är planerat 
i förväg, eller då det vid ett planerat tillsynsbesök enligt någon av lagstiftningarna uppdagas ett 
behov av tillsyn även enligt den andra lagstiftningen, uttas avgift utifrån båda lagstiftningarna. 
Avgiften utgörs då av både taxa LBE och taxa LSO. 
Årlig justering av taxan 
Taxan revideras årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKR:s Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen publicerar i februari, i 
samband med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar och skatteprognos. Taxan 
beräknas enligt PKV för två år före det år som taxebeloppet ska gälla, justeringen görs med PKV 
enligt det cirkulär som publiceras året före det år taxebeloppet ska gälla. 

 

 
1 Byggnader skyddade genom Kulturmiljölagen (1988:950) eller Förordningen (2013:558) om statliga 
byggnadsminnen. 
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Taxa för tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE 
För genomförd tillsyn enligt 21§ Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utgår 
ersättning enligt denna taxa. 

Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (Göteborg, 
Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum).  

Taxor för tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
Ärendetyp tillsyn Verksamhetstyp Avgift (kr) 

1 Tillfällig hantering brf vara Evenemang, byggarbetsplats 2328 
2 Enkel hantering brf vara Skola, restaurang 3492  
3 Mindre hantering brf vara Obemannad bensinstation, handel 5820  
4 Måttlig hantering brf vara Bemannad bensinstation, verkstad, 

lager 
8148  

5 Omfattande hantering brf vara Övrig industri 9312 
6 Mycket omfattande hantering 

brf vara 
Industri, raffinaderi 13 968  

7 Enkel hantering explosiv vara Stenspräckare, dagsprängare utan 
egen förvaring 

3492 

8 Mindre hantering explosiv vara Fyrverkeriförsäljning, ammunition, 
förvaring explosiv vara < 60 kg 

5820 

9 Omfattande hantering explosiv 
vara 

Förvaring explosiv vara ≥ 60 kg 8148  

10 Tillsyn av enskilda förhållanden - 5820 
11 Tillsyn mindre omfattning - 3492 
12 Provtagning och undersökning 

av prov 
- Särskilt 

avgiftsbeslut 
Samtidig tillsyn enligt LSO och LBE 
I de fall tillsyn enligt LSO och LBE samordnas genom ett gemensamt platsbesök som är planerat 
i förväg, eller då det vid ett planerat tillsynsbesök enligt någon av lagstiftningarna uppdagas ett 
behov av tillsyn även enligt den andra lagstiftningen, uttas avgift utifrån båda lagstiftningarna. 
Avgiften utgörs då av både taxa LBE och taxa LSO. 
Årlig justering av taxan 
Taxan revideras årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKR:s Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen publicerar i februari, i 
samband med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar och skatteprognos. Taxan 
beräknas enligt PKV för två år före det år som taxebeloppet ska gälla, justeringen görs med PKV 
enligt det cirkulär som publiceras året före det år taxebeloppet ska gälla. 
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Taxa för tillståndsprövning enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE 
För tillståndsprövning enligt 16§ LBE utgår ersättning enligt denna taxa. 
 
Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
(Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum).  

Taxor för tillståndsprövning enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
Ärendetyp tillstånd Verksamhetstyp Avgift (kr) 

1 Redaktionell ändring tillstånd - 1164 
2 Mindre ändring i befintligt 

tillstånd under pågående 
tillståndsperiod 

- 2328  

3 Tillfällig hantering brf vara Evenemang, byggarbetsplats 3492  
4 Enkel hantering brf vara Skola, restaurang 5820  
5 Mindre hantering brf vara Obemannad bensinstation, handel 8148  
6 Måttlig hantering brf vara Bemannad bensinstation, verkstad, 

lager 
10 476  

7 Omfattande hantering brf vara Övrig industri 13 968  
8 Mycket omfattande hantering 

brf vara 
Industri, raffinaderi 34 920  

9 Enkel hantering explosiv vara Stenspräckare, dagsprängare utan 
egen förvaring 

5820 

10 Mindre hantering explosiv vara Fyrverkeriförsäljning, ammunition, 
förvaring explosiv vara < 60 kg 

8148  

11 Omfattande hantering explosiv 
vara 

Förvaring explosiv vara ≥ 60 kg 13 968 

12 Godkännande av föreståndare 
brandfarlig och explosiv vara 

- 2910 

13 Avvisning tillstånd - 2328 
14 Avslag tillstånd - 3492  
Årlig justering av taxan 
Taxan revideras årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKR:s Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen publicerar i februari, i 
samband med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar och skatteprognos. Taxan 
beräknas enligt PKV för två år före det år som taxebeloppet ska gälla, justeringen görs med PKV 
enligt det cirkulär som publiceras året före det år taxebeloppet ska gälla. 
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  Taxa för brandskyddskontroll 

 

 Gäller från och med 2021-01-01 
 
Tillämpningsområde: 
Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (Göteborg, 
Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum) 

För utförande av föreskriven brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lag om skydd 
mot olyckor (2003:778) utgår ersättning enligt denna taxa. 
 

 
 

1 Objekt i småhus 
 Kronor 

1.1 Grundavgift för inställelse 
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll. 
 

254 

1.2 Avgift för kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal 
 763 

1.3 Avgift för kontroll av ytterligare eldstad  
 373 

1.4 Avgift för ombokning 
Då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och fastighetsägaren 
eller nyttjanderättshavaren ombokat till annan dag än den aviserade. 
 

254 

1.5 Avgift för beställning av icke aviserad kontroll 
För kontroll av anläggning som inte varit i bruk eller inte kontrollerats, utgår 
ersättning utöver ordinarie pris. 
 

509 

1.6 Avgift för ej tillträde 
Då kontrollen inte kunnat utföras pga. att det inte getts tillträde till fastigheten 
enligt avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för det 
aviserade besöket med en grundavgift. 
 

254 

 
2 

 
Övriga objekt 
 

2.1 Kontrollavgift  
Kontrollavgift utgår med pris (timersättning) som anges i 3.3. 

 
2.2 Avgift för ej tillträde 

Då kontrollen inte kunnat utföras pga. att det inte getts tillträde till fastigheten 
enligt avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för det 
aviserade besöket. 
 

 
 

763 
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3 Särskilda bestämmelser 
 

3.1 Avgift för efterkontroll 
För separat utförd efterkontroll av brandskyddsåtgärd eller då kontrollen inte har kunnat 
slutföras utgår ersättning med pris (timersättning) som anges i 3.3. 
 

3.2 Avgift för kontroll utförd utom ordinarie arbetstid 
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under 
ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris (timersättning) som anges i 3.3 samt tillägg 
motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.  
 

3.3 Timersättning 
Timersättning utgår per person. 
En påbörjad kvartstimme räknas som en hel kvartstimme.  
 
Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från 
arbetsplatsen. 
 

 
1 017 

3.4 Indexreglering av taxan  
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med prisindex för 
kommunal verksamhet. 
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 Räddningstjänstförbundet 
 Storgöteborg 
 

Telefon, växel: 
031-335 26 00 
 

E-post: 
raddningstjansten@rsgbg.se 
Hemsida: 
www.rsgbg.se 

Postadress: 
Box 5204 
402 24 GÖTEBORG 

Besöksadress: 
Åvägen 2 
Org. nr 
222000-0752 

Bankgiro: 
5853-4009 
 

 

Kanslienheten 
Sigrun Hreidarsdottir 
Dnr: 0209/20 
Datum: 2020-03-25 
 
 
 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs taxa för kopior, 
utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar 

Dessa avgifter gäller från och med den 1 januari 2021 för hantering av kopior, utskrifter 
och avskrifter av allmänna handlingar hos Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. 
 
Avgift för utlämnande av allmän handling i form av kopia eller utskrift på papper 
Vid begäran om utlämnande av allmän handling ska den som begärt ut handlingarna 
betala för dem om det sammanlagda antalet sidor är 40 eller fler. Avgiften för 40 sidor 
är 110 kr och därefter kostar varje sida 2 kr. Avgiften utgår per sida och inte per 
pappersark.  
 
Avgift för utlämnande av allmän handling i form av elektronisk kopia  
Elektroniskt lagrade dokument som kan expedieras med e-post i sitt befintliga skick är 
avgiftsfria. Om någon begär att få allmänna handlingar elektroniskt skickade till sig, och 
handlingarna inte är elektroniskt lagrade utan måste skannas så ska en avgift baserad 
på antalet inskannade sidor tas ut. Att skanna in 1-39 sidor som sedan lämnas ut 
elektroniskt är avgiftsfritt. Inskanning av 40 sidor kostar 110 kr. Inskanning av fler än 
40 sidor kostar 110 kr + 2 kr per sida utöver den fyrtionde sidan.  
 
En avgift får inte tas ut för att göra en sammanställning av uppgifter ur upptagningar 
för automatiserad behandling som går att göra med så kallade rutinbetonade åtgärder 
(2 kap. 3 § tredje stycket TF). Avgift kan endast beräknas vad gäller att skapa en kopia 
(t.ex. genom skanning) och att lämna ut en sådan. Sammanställningar som inte kan 
göras med rutinbetonade åtgärder är inte allmän handling. 
 
 
Avgift för avskrifter och utskrifter av ljudupptagning  
Avskrifter av allmän handling samt utskrifter av ljudupptagning debiteras med 150 kr 
per påbörjad fjärdedels timme.  
 
Transportmedier och porto 
Medier som används för transport av digitala kopior, t.ex. USB-minne, samt porto i de 
fall handlingar inte kan skickas med förfrankerade kuvert, ska debiteras med faktisk 
kostnad.  
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Inga avgifter  
I nedanstående fall ska inte någon avgift tas ut:  

• Vid kommunikation med förbundets medlemskommuner. 
• Vid kommunikation med andra räddningstjänstförbund och räddningsnämnder. 
• Vid expediering av beslut till part, och kopior som part har rätt till enligt 

regelverket om partsinsyn och kommunikation.  
• Vid fullgörande av en uppgiftsskyldighet i förhållande till annan myndighet eller 

inom ramen för en samverkan mellan kommun och annan myndighet.  
• Vid fullgörande av ett avtal/en överenskommelse med enskild aktör.  
• I övrigt när det finns särskilda skäl.  

 
Avgift vid återkommande förfrågningar  
Vid återkommande förfrågningar under avgiftsnivån om 39 sidor ska avgift tas ut från 
första sidan om beställningarna lämpligen hade kunnat göras i ett sammanhang eller 
om det annars finns särskild anledning.  
 
Undantag  
För att undvika att behöva betala för kopior kan någon ständigt återkomma med 
”småbeställningar”, d.v.s. färre än 40 sidor, när beställningen hade kunnat göras i ett 
sammanhang. Om myndigheten misstänker att någon systematiskt undviker att betala 
för kopiorna genom att göra småbeställningar kan myndigheten göra en 
tjänsteanteckning över utlämnade kopior för att ha underlag för ett beslut om 
tillämpning av undantagsregeln. Vid varje beställning kan i ett sådant fall 110 kronor 
tas ut redan från och med den första sidan till och med sida 39 och därefter med 2 
kronor per sida. Det finns emellertid inte något krav på att utlämnande av avgiftsfria 
kopior ska registreras eller diarieföras. Detta innebär att endast i uppenbara fall av 
missbruk kommer undantagsbestämmelserna att kunna tillämpas. 
 
 
Upplysningsskyldighet 
Den som begär att få kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling ska informeras om 
avgiften innan beställningen verkställs. 
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Taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd 
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med Taxa för tillsyn enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Taxa för tillsyn samt Taxa för 
tillståndsprövning enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs (RSG) medlemskommuners beslut att anta taxan. 

 

Inledande bestämmelser 
1 § 
Enligt denna taxa utgår avgift för 

LSO 
1. Tillsynsbesök 

LBE 
1. Tillsynsärende 
2. Tillståndsprövning 
3. Godkännande av föreståndare 
4. Provtagning och undersökning av prov 

LSO och LBE (samtidig tillsyn) 
1. Tillsynsbesök (LSO) 
2. Tillsynsärende (LBE) 
 

Allmänna bestämmelser 
2 § 

Beräkning av avgift 

Avgift enligt tabell 
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna 1-3. Beloppen i tabellerna 1-3 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.  

Gällande taxa 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer eller när tillsynen 
genomförts.  

Handläggningskostnaden 
Handläggningskostnaden per timme är 1164 kronor för LSO och för LBE. 
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Tidsersättning 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar RSG om skälig 
avgift grundad på tidsersättning.  

Höjning/sänkning av avgift 
Finner RSG att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger 
kommunalförbundet för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta. 
 

3 § 

Ändring av taxan 
RSG beslutar om justering av beloppen i tabellerna 1-3 samt det belopp som ska utgå per 
timme handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, under förutsättning att 
kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till kommunalförbundet och på vilka 
villkor det sker.  

Övriga ändringar i taxan beslutas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 

4 § 

Betalning av avgift  
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden av tillstånd eller hos den där tillsynen 
genomförts mot faktura när denne tillställts RSG:s beslut eller efter genomförd tillsyn.  
Avgift kan alternativt tas ut i förskott. 

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 

Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske mot 
eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden. 

Dessa taxebestämmelser träder i kraft den 1 januari 2021.  
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Taxebestämmelser för brandskyddskontroll 

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med Taxa för brandskyddskontroll enligt 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs (nedan 
RSG) medlemskommuners beslut att anta taxan. 

 
Inledande bestämmelse 
1 § 
Enligt denna taxa utgår avgift för brandskyddskontroll avseende 
 
1. Objekt i småhus 
2. Övriga objekt 
3. Särskilda bestämmelser 
 

Allmänna bestämmelser 
2 § 
Beräkning av avgift 

Avgift enligt tabell 
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna 1–3. Beloppen i tabellerna 1–3 har 
beräknats genom en framräknad handläggningskostnad för verksamheten.  

Avgift faktureras enligt schablon för småhusägare och per timme för övriga objekt. 

Höjning/sänkning av avgift 
Finner RSG att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger 
kommunalförbundet för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta. 
 

3 § 
Ändring av taxan 
RSG beslutar om justering av beloppen i tabellerna 1–3 samt det belopp som ska utgå enligt 
tabell i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, under förutsättning att 
medlemskommunernas kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till 
nämnden eller kommunalförbundet och på vilka villkor det sker.  

Övriga ändringar i taxan beslutas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 
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4 § 
Betalning av avgift  
Avgift enligt denna taxa betalas av fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren mot faktura när 
denne tillställts RSG:s beslut efter genomförd brandskyddskontroll. 

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 

Dessa taxebestämmelser träder i kraft den 1 januari 2021. 
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Redogörelse gällande taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

Tillämpningsområde  
Taxan tillämpas i samtliga medlemskommuner i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (nedan RSG) 
(Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum).  

 
Bakgrund  
På uppdrag av medlemskommunerna, i enlighet med förbundsordningen, bedriver RSG 
tillsynsverksamhet utifrån LSO och LBE. En rimlig tillsynsvolym samt vilka verksamheter som ska 
prioriteras bedömer RSG årligen utifrån ett risk- och medborgarperspektiv och presenteras i en 
tillsynsplan som fastställs av förbundsstyrelsen.  

Lag om skydd mot olyckor  
LSO trädde i kraft 1 januari 2004. RSG utövar enligt 5 kap 1 § LSO tillsyn över efterlevnaden av denna 
lag och dess föreskrifter. Tillsyn gällande skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till 
byggnader eller andra anläggningar sker enligt 2 kap. 2-3 §§ LSO och skyldigheter vid farlig 
verksamhet sker enligt 2 kap. 4 § LSO.  

En kommun får enligt 5 kap. 4 § LSO föreskriva att en avgift ska betalas för tillsynsbesök som 
genomförs för att kontrollera efterlevnaden av 2 kap. 2 §. Avgiften ska tas ut av den som är föremål 
för tillsynen och ska ses som betalning för de kostnader kommunen har i samband med 
tillsynsbesöket.  

Lag om brandfarliga och explosiva varor  
LBE trädde i kraft 1 september 2010. RSG utövar enligt 21 § LBE tillsyn över efterlevnaden av denna 
lag, dess föreskrifter och de beslut som meddelats i anslutning till lagen.  

En kommun får enligt 27 § LBE ta ut en avgift för tillsyn. Avgift får även tas ut för provtagning och 
undersökning av prov vid tillsyn. Avgiften för tillsyn ska tas ut av den som hanterar, överför eller 
importerar brandfarliga och explosiva varor och ska ses som betalning för de kostnader kommunen 
har i samband med tillsynen. Om verksamheten enligt 16 § LBE kräver tillstånd är det lämpligen av 
tillståndsinnehavaren som avgiften tas ut.  

 
Debiterbar tid  
Då RSG täcker ett stort geografiskt område har RSG valt att skapa en schablon gällande restid kopplat 
till tillsynsbesöket. Schablonen innebär 15 minuter körtid enkel resa och medför att avgiften inte blir 
beroende av den tillsynade verksamhetens placering i förhållande till tillsynsförrättarens geografiska 
utgångspunkt.  

Lag om skydd mot olyckor  
Av LSO framgår att en avgift får tas ut för tillsynsbesöket. Exakt vad som omfattas av avgiftsuttaget 
framgår inte direkt av lagtexten. Avgiften ska enligt MSB:s tillsynshandbok ses som betalning för de 
kostnader som kommunen har i samband med tillsynsbesöket. RSG har gjort bedömningen att, 



utöver tiden för själva besöket, så ska även de delar av förberedelse- och efterarbete som har direkt 
bäring på tillsynsbesöket till viss del ingå i tillsynstaxan.  

Lag om brandfarliga och explosiva varor  
I LBE framgår det tydligt att en avgift kan tas ut för hela tillsynen, dvs. för den faktiska tid som ett 
tillsynsärende tar i sin helhet. Tidsåtgången som taxan för LBE bygger på skiljer sig därigenom från 
taxan för LSO.  

Taxa för tillsyn 
RSG har i framtagandet av taxorna utgått från det underlag för konstruktion av LSO- och LBE-taxor 
som tagits fram av Sverige Kommuner och Landsting, SKL, numera SKR (version 2, december 2016, 
tillgänglig via SKR:s hemsida). RSG har i arbetet med taxan valt en annan taxemodell än den som varit 
giltig åren 2015-2020. Tidigare modell har baserats på en standardtaxa om 3 timmar för tillsyn LSO 
och 5 timmar för tillsyn LBE. I de fall tiden för tillsynen avvikit från angiven standard har en timtaxa 
tagits ut per påbörjad halvtimme. Vid framtagandet av tidigare taxemodell fanns inte underlaget från 
SKR tillgängligt. En av anledningarna till att RSG nu väljer att byta taxemodell är att det saknas stöd 
för tidigare modell i SKR:s underlag. 

SKR föreslår tre olika typer av konstruktioner av tillsynstaxan: avgift efter ärendetyp, grundavgift med 
timtaxa och fast avgift. RSG:s ambition är att tillsynstaxan i så stor utsträckning som möjligt ska utgå 
från den faktiska tidsåtgången för arbetet i samband med ett tillsynsärende. Samtidigt bör 
tillsynstaxan vara utformad så att den är så rättvis som möjligt för de som ska betala den. Den bör 
även var logisk och lättförståelig i sin utformning, med syfte att underlätta både för de som ska 
betala den och för de som ska debitera efter den. RSG har med bakgrund i detta utformat taxan 
baserat på ärendetyper. Ärendetyperna för tillsyn enligt LSO bygger i stort på typ av verksamhet 
enligt Boverkets verksamhetsklasser. För LBE baseras ärendetyperna på hanteringens omfattning och 
komplexitet. I och med detta kommer det bli enklare att på förhand informera om, eller självmant ta 
reda på, vad en specifik verksamhet ska betala för tillsynen. 

Om en verksamhet inte skulle gå att koppla till någon av de angivna ärendetyperna så är det upp till 
RSG att besluta om skälig avgift baserat på tidsåtgången i ärendet. Detta sker endast undantagsvis. 

Taxemodellen bygger på självkostnadsprincipen. Handläggningskostnaden per timme baseras på det 
totala avgiftsuttaget för tillsynsverksamheten inom RSG. Handläggningskostnaden per timme är 
beräknad till 1164 kr, och den är gemensam för tillsyn enligt LSO och LBE samt för tillståndsgivning 
enligt LBE.  

Kopplat till varje ärendetyp finns en tidsuppskattning som ligger till grund för avgiften. 
Tidsuppskattningarna har gjorts baserat på erfarenhet kring hur lång tid ett tillsynsärende enligt LBE, 
samt ett tillsynsbesök enligt LSO, tar för den aktuella typen av verksamhet. Nedan redovisas de 
ärendetyper som konstruerats för LSO och LBE, samt tidsuppskattningarna som gjorts för samtliga 
ärendetyper. Den sista kolumnen i tabellerna redovisar avgifterna, som har räknats fram genom att 
multiplicera uppskattad tidsåtgång med beräknad handläggningskostnad per timme. 

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

enligt Boverkets 
byggregler (BBR) 

Tidsuppskattning 
debiterbar tid 
(timmar) 

Avgift (kr) 

1 Industri, m.m. Vk 1 3,5 4074 
2 Samlingslokal <= 150 personer Vk 2A 3 3492 
3 Samlingslokal > 150 personer Vk 2B 3,5 4074 



4 Samlingslokal > 150 personer 
med alkoholförsäljning 

Vk 2C 4 4656 

5 Flerbostadshus Vk 3A 3,5 4074 
6 Gemensamhetsboenden Vk 3B 3,5 4074 
7 Hotell Vk 4 3,5 4074 
8 Vårdmiljöer daglig verksamhet 

(förskola) 
Vk 5A 3 3492 

9 Vårdmiljöer särskilda boenden Vk 5B 4 4656 
10 Vårdmiljö sjukhus och fängelser Vk 5C+D 4 4656 
11 Brandfarlig lokal  Vk 6 3,5 4074 
12 Kulturbyggnader1 - 5 5820 
13 Tillsyn av enskilda förhållanden - 3,5 4074 
14 Tillsyn mindre omfattning - 2 2328 

 

 

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
Ärendetyp tillsyn Verksamhetstyp Tidsuppskattning 

debiterbar tid 
(timmar) 

Avgift (kr) 

1 Tillfällig hantering brandfarlig 
vara 

Evenemang, 
byggarbetsplats 

2 2328 

2 Enkel hantering brandfarlig 
vara 

Skola, restaurang 3 3492  

3 Mindre hantering brandfarlig 
vara 

Obemannad 
bensinstation, handel 

5 5820  

4 Måttlig hantering brandfarlig 
vara 

Bemannad bensinstation, 
verkstad, lager 

7 8148  

5 Omfattande hantering 
brandfarlig vara 

Övrig industri 8 9312  

6 Mycket omfattande hantering 
brandfarlig vara 

Industri raffinaderi 12 13 968  

7 
Enkel hantering explosiv vara 

Stenspräckare, 
dagsprängare utan egen 
förvaring 

3 3492 

8 Mindre hantering explosiv 
vara 

Fyrverkeriförsäljning, 
ammunition, förvaring 
explosiv vara < 60 kg 

5 5820 

9 Omfattande hantering 
explosiv vara 

Förvaring explosiv vara ≥ 
60 kg 

7 8148  

10 Tillsyn av enskilda 
förhållanden 

- 5 5820 

11 Tillsyn mindre omfattning - 3 3492 
12 Provtagning och undersökning 

av prov 
- - Särskilt 

avgifts-
beslut 

 

 
1 Byggnader skyddade genom Kulturmiljölagen (1988:950) eller Förordningen (2013:558) om statliga 
byggnadsminnen. 



Ärendetyperna enligt LSO bygger i stort på typ av verksamhet enligt Boverkets verksamhetsklasser, 
samt storleken på verksamheten. Det finns även en ärendetyp, tillsyn av enskilda förhållanden, som 
kan användas när tillsynen genomförs på uppmärksammat förhållande och fokuserar på specifika 
omständigheter, som tex endast brandavskiljningar eller systematiskt brandskyddsarbete. I tillägg 
finns en ärendetyp, tillsyn mindre omfattning, som kan användas när tillsynen blir av betydligt 
mindre omfattning än den uppskattade tidsåtgången som hör till aktuell verksamhetsklass. Syftet 
med denna ärendetyp är att de ägare och verksamhetsinnehavare som har ett bra ordnat 
systematiskt brandskyddsarbete och en skälig nivå på brandskyddet, som resulterar i en snabb och 
effektiv tillsyn, i högre grad ska kunna gynnas.  

På samma sätt finns tillsyn av enskilda förhållanden enligt LBE då tillsynen endast omfattar delar av 
en verksamhets hantering av brandfarlig eller explosiv vara. Tillsyn mindre omfattning LBE finns är de 
fall då tillsynsärendet tar betydligt kortare tid än uppskattat. Syftet är att verksamhetsutövare med 
en ordnad hantering av brandfarliga varor, som resulterar i en snabb och effektiv tillsyn, ska kunna 
gynnas.  

Tillsynsprocessen har inom RSG de senaste åren förändrats kraftigt. Från tidigare fokus på kvantitet 
jobbar RSG idag för att säkerställa en rättssäker och effektiv tillsyn, där de åtgärder och beslut som 
tas syftar till att ge största möjliga effekt för brandskyddsnivån i samhället. Det nya arbetssättet har 
en tydligare förankring i förvaltningslagen, och innebär att besluten i en betydligt större andel av 
tillsynsärendena överklagas. Underlaget och arbetet som görs innan beslut tas i ett ärende måste 
därför vara betydligt mer genomarbetat och välgrundat än tidigare. Arbetet med ett enskilt ärende 
kan numera spänna över flera år. Tillsynsärendena, samt även tillsynsbesöken, och det arbete som 
görs för att säkerställa kvalitén, tar därför väsentligt mer tid i anspråk, vilket kommer speglas i den 
avgift som tas ut för tillsyn.   

Samtidig tillsyn enligt LSO och LBE  
I de fall tillsyn enligt LSO och LBE samordnas genom ett gemensamt platsbesök som är planerat i 
förväg, eller då det vid ett planerat tillsynsbesök enligt någon av lagstiftningarna uppdagas ett behov 
av tillsyn även enligt den andra lagstiftningen, uttas avgift utifrån båda lagstiftningarna. Avgiften 
utgörs då av både taxa LBE och taxa LSO, där ärendetyp väljs baserat på verksamhetens art samt 
tillsynens omfattning.  

Årlig justering av taxan  
Taxan revideras årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKR:s Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen publicerar i februari, i samband 
med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar och skatteprognos. Taxan beräknas enligt PKV 
för två år före det år som taxebeloppet ska gälla, justeringen görs med PKV enligt det cirkulär som 
publiceras året före det år taxebeloppet ska gälla. 
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Redogörelse gällande taxa för tillståndsprövning enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) 

Tillämpningsområde  
Taxan tillämpas i samtliga medlemskommuner i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
(Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum).  

Bakgrund  
Avsikten med tillstånd enligt LBE är att pröva att enskilda personer och företag uppfyller kraven 
för tillståndspliktig verksamhet av brandfarlig och explosiv vara enligt lag. 16 § LBE säger att den 
som hanterar, överför eller importerar explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större 
mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd till det. Hantering av brandfarlig och explosiv 
vara medför risker och konsekvenser som ska hanteras genom förberedande åtgärder som i 
stora drag beskrivs i lag och föreskrift. Avgift får tas ut enligt 27§ LBE.  
 
Taxa för tillståndsprövning enligt LBE 
Taxan bygger på en handläggningskostnad per timme. Timkostnaden utgör sedan grunden för 
taxeberäkningen och beräkningen av de taxeschabloner som taxan innehåller. Taxeschablonerna 
har skapats utifrån typärenden och deras beräknade tidsåtgång. 
 
RSG har i framtagandet av taxorna utgått från det underlag för konstruktion av LSO- och LBE-taxor 
som tagits fram av Sverige Kommuner och Landsting, SKL (version 2, december 2016, tillgänglig via 
SKLs hemsida). RSG har i arbetet med taxan valt en annan taxemodell än den som varit giltig åren 
2015-2019. Tidigare modell har baserats på antingen taxeschabloner eller timdebitering, beroende 
på vad som bedömts lämpligast i enskilt fall. Den nya taxan har RSG valt att basera på SKL:s modell 
för ärendetyper. 

RSG:s ambition är att tillståndstaxan i så stor utsträckning som möjligt ska utgå från den faktiska 
tidsåtgången för arbetet i samband med ett tillståndsärende. Samtidigt bör taxan vara utformad 
så att den är så rättvis som möjligt för de som ska betala den. Den bör även vara logisk, 
transparant och lättförståelig i sin utformning, med syfte att underlätta både för de som ska 
betala den och för de som ska debitera efter den. RSG har med bakgrund i detta utformat taxan 
baserat på ärendetyper. Uppskattad tidsåtgång för respektive ärendetyp är erfarenhetsbaserad 
och varierar beroende på hanteringens omfattning och komplexitet. I och med detta kommer 
det bli enklare att på förhand informera om, eller självmant ta reda på, vad en specifik 
verksamhet ska betala för tillståndet. 

Om en verksamhet inte skulle gå att koppla till någon av de angivna ärendetyperna så är det upp 
till kommunalförbundet att besluta om skälig avgift baserat på tidsåtgången i ärendet. Detta sker 
endast undantagsvis. 

Taxamodellen bygger på självkostnadsprincipen, och handläggningskostnaden per timme syftar på 
det totala avgiftsuttaget för tillståndsprövningen inom RSG. Handläggningskostnaden per timme är 
beräknad till 1164 kronor och den är gemensam för tillsyn enligt LSO och LBE samt för 
tillståndsprövning enligt LBE.  



Nedan redovisas de ärendetyper som konstruerats för tillståndsprövning enligt LBE, samt 
tidsuppskattningarna som gjorts för samtliga ärendetyper. Den sista kolumnen i tabellerna redovisar 
avgifterna, som har räknats fram genom att multiplicera uppskattad tidsåtgång med beräknad 
handläggningskostnad per timme.  

 

Taxor tillståndsprövning enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
Ärendetyp tillstånd Verksamhetstyp Tidsuppskattning 

debiterbar tid 
Avgift(Kr) 

1 Redaktionell ändring 
tillstånd 

- 1 1164 

2 Mindre ändring i befintligt 
tillstånd under pågående 
tillståndsperiod 

- 2 2328 

3 Tillfällig hantering brf vara Evenemang, byggarbetsplats 3 3492 
4 Enkel hantering brf vara Skola, restaurang 5 5820 
5 Mindre hantering brf vara Obemannad bensinstation, 

handel 
7 8148 

6 Måttlig hantering brf vara Bemannad bensinstation, 
verkstad, lager 

9 10 476 

7 Omfattande hantering brf 
vara 

Övrig industri 12 13 968 

8 Mycket omfattande 
hantering brf vara 

Industri, raffinaderi 30 34 920  

9 Enkel hantering explosiv 
vara 

Stenspräckare, dagsprängare 
utan egen förvaring 

5 5820 

10 Mindre hantering explosiv 
vara 

Fyrverkeriförsäljning, 
ammunition, förvaring 
explosiv vara < 60 kg 

7 8148 

11 Omfattande hantering 
explosiv vara 

Förvaring explosiv vara ≥ 60 
kg 

12 13 968 

12 Godkännande av 
föreståndare brandfarlig 
och explosiv vara 

- 2,5 2910 

13 Avvisning tillstånd - 2 2328 
14 Avslag tillstånd - 3 3492  

 

Årlig justering av taxan  
Taxan revideras årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKR:s Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen publicerar i februari, i samband 
med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar och skatteprognos. Taxan beräknas enligt PKV 
för två år före det år som taxebeloppet ska gälla, justeringen görs med PKV enligt det cirkulär som 
publiceras året före det år taxebeloppet ska gälla. 
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Beräkning av timkostnad som ligger till grund för 2021 års taxa för LBE/LSO tillsyn samt LBE tillstånd

Grundförutsättningar
Personalkostnader baseras på 2019 års lönenivå med tillägg för 2020 års lönerevision och pålägg för 
sociala avgifter och pensioner.
Beräkningen baseras på 2020 års organisation med tillhörande avdelningar, enheter och funktioner.
Pålägg för central OH baseras på 2017 års ufall och är 18,6 procent (separat utredning under 2018).

Produktionstimmar (prod.h.) per år och anställd 1 200
Lönerevision 2020 i procent 2
Pålägg för sociala avgifter, pensioner m.m. i procent 40

Antal tillsyner enligt LSO 123
Genomsnittlig arbetstid per LSO tillsyn (h) 25
Arbetstid LSO tillsyner 250 tillsyner x 3 h) 3 075
Antal tillsyner enligt LBE 80
Genomsnittlig arbetstid per LBE tillsyn (h) 6
Arbetstid LBE tillsyner (200 tillsyner x 5 h) 480
Antal tillstånd enligt LBE 220
Genomsnittlig arbetstid per tillstånd (h) 8
Arbetstid tillstånd (250 tillstånd x 5 h) 1 760

Summa arbetstid tillsyn/tillstånd (h) 5 315

Kr/h Pålägg Kostnad

530 Personalkostnad handläggare per produktionstimme
269 OH 1 Pålägg för processledning
97 OH 2 Pålägg för enheternas ledning

896 Personalkostnad för handläggare, processledning och ledning 

27 OH 3 Pålägg för avdelningens ledningsadministration
35 MO Pålägg för materialomkostnader 

959 Delsumma 1

178 OH 4 Pålägg för förbundets gemensamma ledning samt stödfunktioner
1 137 Timkostnad 2020 års nivå 

27 Uppräkning med 2,4 % till 2021 års nivå enligt PKV, Prisindex kommunal verksamhet

1 164 Framräknad kostad per timme som ligger till grund för 2021 års tillståndstaxa 
 enligt LBE samt tillsynstaxa enligt LBE/LSO.
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Personalkostnad - Handläggare

Funktion Årskostnad
kr

Handläggare 636 248

Årskostnad per handläggare 636 248
Produktionstimmar per år 1 200

Personalkostnad handläggare per produktionstimme 530

OH 1 - OH för processledning

Funktion Årskostnad
kr

Processledning 1 429 969

Belopp i kronor för processledning som ska taxefinaniseras 1 429 969
Antal timmar 5 315

Kostnad per timme för processledning tillsyn/tillstånd 269

OH 2 - OH för enheternas ledning

Funktion Årskostnad
kr

Ledning 1 609 198

Enheter Årskostnad
tkr

Personalkostnader 14 935

Pk enheterna för Brandskydd och tillsyn samt Brandfarligt och explosivt (tkr) 14 935
Avgår kostnader för enheternas ledning (tkr) -1 609
Personalkostnader (tkr) 13 326

Årskostnad enheternas ledning (tkr) 1 609
Personalkostnader (tkr) 13 326
OH i procent för enheternas ledning 12

Personalkostnad handläggare per produktionstimme (kr) 530
Personalkostnad processledning per produktionstimme (kr) 269

799

Kostnad per timme för enheternas ledning (kr) 97
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OH 3 - OH för avdelningens centrala funktion

Funktion Årskostnad
kr

Ledning 1 133 790

Avdelningen Årskostnad
tkr

Personalkostnader 38 296

Personalkostnader avdelningen (tkr) 38 296
Avgår kostnader för avdelningen centralt (tkr) -1 134
Personalkostnader (tkr) 37 162

Årskostnad avdelningens ledning (tkr) 1 134
Personalkostnader (tkr) 37 162
OH i procent för avdelningens ledningsadministration 3

Personalkostnad per timme för handläggare, processledning och ledning 896
Kostnad per timme för avdelningens ledningsadministration (kr) 27

MO-pålägg

Brandskydd och tillsyn samt Brandfarlig och explosivt Årskostnad  
tkr tkr

Personalkostnader 14 935
Verksamhetskostnader 587 587
Kapitaltjänstkostnader 4 4

Summa kostnader 15 526 591

Kostnad för materiel m.m (tkr) 591
Personalkostnader (tkr) 14 935
MO-pålägg i % av personalkostnad 4

Personalkostnad per timme för handläggare, processledning och ledning 896
Kostnad för material m.m (kr) 35

OH 4 - OH centralt för RSGs gemensamma ledning samt stödfunktioner

I centralt OH ingår kostnader för förbundets gemensamma ledning och centrala/gemensamma stödfunktioner.
Under 2018 gjordes ett arbete för att räkna fram ett gemensamt centralt OH.
Beräkningen baserades på 2017 års organisation och utfall och landade på ett pålägg om 18,6% som läggs på
 bruttokostnaden.

Centralt OH i procent 18,6
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Redogörelse gällande taxa för brandskyddskontroll 
 

Tillämpningsområde 

Taxan tillämpas i samtliga medlemskommuner i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
(nedan RSG) (Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum).  

 

Bakgrund 

Enligt 3 kap. 4 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska en kommun i 
brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta 
förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill 
hörande rökkanaler. Detsamma ska gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed 
jämförbara utrymmen. Kommunen ska i brandförebyggande syfte även ansvara för att det 
som ska rengöras enligt första stycket i bestämmelsen samt skorstenar, tak och anslutande 
byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt, så kallad brandskyddskontroll.  

På uppdrag av medlemskommunerna, i enlighet med förbundsordningen, utför RSG 
brandskyddskontroller i enlighet med LSO. En kommun får enligt 3 kap. 6 § LSO föreskriva att 
avgift ska betalas för brandskyddskontroll.  

Konstruktionen av taxan är en modell som är vedertagen i landet och har tillämpats sedan 
2004 då brandskyddskontrollen kom till i LSO. Schablonerna bygger på en medeltid för vad 
respektive moment tar att utföra. Syftet med modellen är att alla medborgare ska betala lika 
oavsett var man bor och vilken anläggning man har. För övriga objekt är det inte möjligt att 
ta fram en rättvisande schablonavgift, anläggningarna ser vanligtvis helt olika ut både i 
konstruktion och byggnad. 

Timersättningen är framräknad enligt SKR:s mall ”Underlag för konstruktion av LSO- och LBE-
taxor” där avgiften beräknas enligt beräkningsmall.  

Kursiv text är ett förtydligande som beskriver ändringar. 

 

Tillämpning av taxan  

1 Småhus 
Avgiften för en brandskyddskontroll gällande småhus framgår av Taxa för 
brandskyddskontroll enligt avsnitt 1. Med småhus avses en- och tvåbostadshus, radhus, 
kedjehus samt fritidshus. 
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1.1 Grundavgift för inställelse 
Avser grundavgift för inställelse för utförande av brandskyddskontroll, vari ingår restid, 
planering och avisering. Avgiften är beräknad på 15 minuter av timersättningen enligt 3.3 
nedan. 

1.1 är oförändrad från föregående taxa. 
 
1.2 Avgift för kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal 
Avser brandskyddskontroll av eldstad inklusive tillhörande rökkanal. Avgiften är beräknad på 
45 minuter av timersättningen enligt 3.3 nedan. 

1.2 är oförändrad från föregående taxa. 
 
1.3 Avgift för kontroll av ytterligare eldstad 
Avser brandskyddskontroll av ytterligare eldstad inklusive tillhörande rökkanal, oavsett i 
vilken skorsten rökkanalen är ansluten. Avgiften är beräknad på 22 minuter av 
timersättningen enligt 3.3 nedan.  
Enligt föregående taxa varierade prissättningen beroende på hur många skorstenar 
fastigheten har. Ändringen utgör en förenkling av bedömningen om fastigheten har flera 
skorstenar. 
 
1.4 Avgift för ombokning 

Avgift för ombokning då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och 
fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat till annan dag än den aviserade. 

Vid utförandet av ett sådant ombokat arbete befinner sig RSG inte i det planerade området 
vilket gör att arbetet kräver mer tid för planering samt längre resväg. Avgiften är en schablon 
som blir lika för alla boende inom förbundet och är beräknad på 15 minuter av 
timersättningen enligt 3.3 nedan. 
 
1.5 Avgift för beställning av icke aviserad kontroll 

För kontroll av anläggning som inte varit i bruk eller inte kontrollerats, utgår ersättning 
utöver 1.1, 1.2 och 1.3 ovan. 

Vid utförandet av ett sådant beställt arbete befinner RSG sig inte i det planerade området 
vilket gör att arbetet kräver mer tid för planering samt längre resväg. Avgiften är en schablon 
som blir lika för alla boendes inom förbundet och är beräknad på 30 minuter av 
timersättningen enligt 3.3 nedan. 

 

1.6 Avgift för ej tillträde 

Då kontrollen inte kunnat utföras pga. att det inte getts tillträde till fastigheten enligt 
avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för det aviserade 
besöket med en grundavgift.  
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Tilläggsavgiften är en schablon som blir lika för alla boende inom förbundet och är beräknad 
på 15 minuter av timersättningen enligt 3.3 nedan och är oförändrad. 
 
2 Övriga objekt 

Avgiften för en brandskyddskontroll gällande övriga objekt framgår av Taxa för 
brandskyddskontroll enligt avsnitt 2. Med övriga objekt avses flerbostadshus, värmepannor 
över 60 kwh, restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.  

 
2.1 Kontrollavgift 

Utgår med pris (timersättning) som anges i 3.3 nedan.  
Timersättning utgår per person. En påbörjad kvartstimme räknas som en hel kvartstimme. 
Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. 

2.1 är oförändrad från föregående taxa. 
 
2.2 Avgift för ej tillträde 

Då kontrollen inte kunnat utföras pga. att det inte getts tillträde till fastigheten enligt 
avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för det aviserade 
besöket. 

Enligt föregående taxa, då kontrollen inte kunnat utföras, utgick ersättning för övriga objekt 
enligt 2.1 med timersättning för nedlagd tid (restid och administration) som beräknas enligt 
3.3. Detta har nu ändrats till en schablon på 45 minuter. 15 minuter för ditresa, 15 minuter 
för hemresa samt 15 minuters administration. 

 

3 Särskilda bestämmelser  

Gällande för både småhus och övriga objekt enligt avsnitt 3 i Taxa för brandskyddskontroll.  
 
3.1 Avgift för efterkontroll 

För separat utförd efterkontroll av brandskyddsåtgärd utgår ersättning med timersättning 
som anges i 3.3 nedan. 

Enligt föregående taxa vid separat utförd efterkontroll utgick ersättning för förelagd 
brandskyddsåtgärd men inte under kommuniceringstiden.  

 

Då kontrollen inte har kunnat slutföras och RSG får återkomma vid annat tillfälle utgår 
ersättning med timersättning som anges i 3.3 nedan. 

Vid en avbruten kontroll där RSG får komma tillbaka vid annat tillfälle (t.ex. vid ej tillträde på 
tak, vind eller andra utrymmen).  

Förändringen i 3.1 innebär att ersättning utgår enligt timersättning som anges i 3.3 nedan.  

Enligt föregående taxa fakturerades efterkontrollen enligt schablon och således fick 
fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren betala fullt pris vid båda besöken.  
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3.2 Avgift för kontroll utförd utom ordinarie arbetstid 

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under 
ordinarie arbetstid, utgår ersättning med timersättning som anges i 3.3 nedan samt tillägg 
motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. 

3.2 är oförändrad från föregående taxa. 
 
3.3 Timersättning 

Timersättning utgår per person. 
En påbörjad kvartstimme räknas som en hel kvartstimme.  
Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. 

3.3 är oförändrad från föregående taxa gällande konstruktion. RSG tillämpar SKR:s mall 
”Underlag för konstruktion av LSO- och LBE-taxor” där avgiften beräknas enligt 
beräkningsmall. Timersättningen blir 1 017 kr enligt SKR:s mall, då övriga priser i taxan är 
baserade på minuter så styr timpriset hela taxan. Timpriset redogörs i bifogad 
beräkningsmall. 
 

3.4 Indexreglering av taxan 

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med prisindex för 
kommunal verksamhet.  
 

Indexreglering av taxan benämns avsnitt 5 i föregående taxa och är oförändrad. 
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Beräkning av timkostnad som ligger till grund för 2021 års taxa för BSK

Grundförutsättningar
Personalkostnader baseras på 2019 års lönenivå med tillägg för 2020 års lönerevision och pålägg för 
sociala avgifter och pensioner.
Beräkningen baseras på 2020 års organisation med tillhörande avdelningar, enheter och funktioner.
Pålägg för central OH baseras på 2017 års ufall och är 18,6 procent (separat utredning under 2018)
Brandskyddskontrolant förkortas BSK

Produktionstimmar per år och anställd 1 400
Lönerevision 2020 i procent 2
Pålägg för sociala avgifter, pensioner m.m. i procent 40

Antal kontroller eldstad, 45 min + 15 min 12 333
Genomsnittlig arbetstid per kontroll (h) 1,00              
Arbetstid 12 333
Ytterligare eldstad, 20 min 3 224
Genomsnittlig arbetstid per kontroll (h) 0,33              
Arbetstid 1 070
Antal kontroller eldstad, 90 min 737
Genomsnittlig arbetstid per kontroll (h) 1,50              
Arbetstid 1 106
Antal kontroller imkanaler, 120 min 2 094
Genomsnittlig arbetstid per kontroll (h) 2,00              
Arbetstid 4 188

Totalt antal kontroller 18 388
Totalt antal timmar (h) 18 697

Kr/h Pålägg Kostnad

437 Personalkostnad för BSK per produktionstimme
228 OH 1-2 Pålägg för planering och ledning
665 Personalkostnad för BSK samt ledning och planering

20 OH 3 Pålägg för avdelningens ledningsadministration
152 MO Pålägg för materialomkostnader
838 Delsumma 1

156 OH 4 Pålägg för förbundets gemensamma ledning samt stödfunktioner
993 Timkostnad 2020 års nivå 

24 Uppräkning med 2,4 % till 2021 års nivå enligt PKV, Prisindex kommunal verksamhet

1 017 Framräknad kostad per timme som ligger till grund för 2021 års taxa
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Personalkostnad - BSK

Funktion Årskostnad
kr

BSK 612 235

Årskostnad per BSK 612 235
Produktionstimmar per år 1 400

Personalkostnad per produktionstimme och BSK 437

OH 1-2 - OH för planering och ledning

Funktion Årskostnad
kr

Planering och 
ledning 4 256 460

Belopp i kronor för planering och ledning som ska taxefinaniseras 4 256 460
Antal timmar 18 697

Kostnad per timme för planering och ledning 228               

OH 3 - OH för avdelningens centrala funktion

Funktion Årskostnad
kr

Ledning 1 133 790

Avdelningen Årskostnad
tkr

Personalkostnader 38 296

Personalkostnader avdelningen (tkr) 38 296
Avgår kostnader för avdelningen centralt (tkr) -1 134
Personalkostnader (tkr) 37 162

Årskostnad avdelningens ledning (tkr) 1 134
Personalkostnader (tkr) 37 162
OH i procent för avdelningens ledningsadministration 3

Personalkostnad per timme för BSK samt planering och ledning (kr) 665
Kostnad per timme för avdelningens ledningsadministration (kr) 20
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MO-pålägg

Brandskyddskontrollen Årskostnad
tkr tkr

Personalkostnader 13 331
Verksamhetskostnader 1 858 1 858
Kapitaltjänstkostnader 1 195 1 195

Summa kostnader 16 384 3 053

Kostnad för materiel m.m (tkr) 3 053
Personalkostnader (tkr) 13 331
MO-pålägg i % av personalkostnad 23

Personalkostnad per timme för BSK samt planering och ledning (kr) 665
Kostnad för BSK material m.m (kr) 152

OH centralt för RSGs gemensamma ledning samt stödfunktioner

I centralt OH ingår kostnader för förbundets gemensamma ledning och centrala/gemensamma stödfunktioner.
Under 2018 gjordes ett arbete för att räkna fram ett gemensamt centralt OH.
Beräkningen baserades på 2017 års organisation och utfall och landade på ett pålägg om 18,6% som läggs på 
bruttokostnaden.

Centralt OH i procent 18,6
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