
 

Räddningstjänsten Jämtland 

Postadress: Besöksadress:   
Box 71  Fyrvallavägen 4  063-14 80 00  info@rtjamtland.se 
831 21 Östersund  Östersund  www.rtjamtland.se 

 
 sid 1 (1) 

Avgift – Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
och lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiva varor (LBE) 
 
Tillsynsavgift 
Avgiften för tillsynen består av två delar, en grundavgift enligt tabellen nedan samt en timavgift. 
 
Grundavgift 
Grundavgiften omfattar planering inför tillsynsbesöket, transporter till och från tillsynsobjektet samt 
handläggning i form av dokumentation. Avgiften påverkas av verksamhetens omfattning och om tillsyn 
endast görs enligt en av lagstiftningarna eller om tillsyn görs enligt båda lagstiftningarna.  
 

Verksamhetens omfattning Tillsyn enligt  
LSO eller LBE [kr] 

Tillsyn enligt  
LSO och LBE [kr] 

Mindre verksamheter, till exempel industrier, kontor, 
samlingslokaler, bostäder, hotell o. dyl. samt vårdmiljöer 
som inte omfattas av kraven på skriftlig redogörelse för 
brandskyddet enligt LSO eller tillstånd enligt LBE 

900  1 800 

Medelstora verksamheter, till exempel kontor, 
samlingslokaler, bostäder samt vårdmiljöer som 
omfattas av kraven på skriftlig redogörelse för 
brandskyddet enligt LSO och/eller tillstånd enligt LBE 

1 800 2 700 

Större verksamheter, till exempel industri samt hotell 
och dylikt som omfattas av kraven på skriftlig 
redogörelse för brandskyddet enligt LSO och/eller 
tillstånd enligt LBE 

2 700 3 600 

 
Timavgift 
Timavgiften beror på hur lång tid tillsynsbesöket tar. Minst en (1) timma debiteras. Tar tillsynsbesöket 
längre tid än en (1) timma debiteras varje påbörjad halvtimma. Timavgiften för tillsynsbesöket är 900 
kr/timma. 
 
Bakgrund 
Taxan antagen av Jämtlands Räddningstjänstförbunds direktion den 17 december 2013 § 67,  
Bergs kommunfullmäktige den 2014-03-11 § 22, Bräckes kommunfullmäktige den 2014-04-22 § 12, 
Krokoms kommunfullmäktige den 2014-04-29 § 35, Ragundas kommunfullmäktige 2014-04-14 § 14, 
Strömsunds kommunfullmäktige 2014-04-16 § 30, Östersunds kommunfullmäktige 2014-03-20 § 41 
och taxan gäller för dem från och med den 1 maj 2014.  
Härjedalens kommun blev förbundsmedlemmar 2015. Härjedalens kommunfullmäktige antog taxan 
2014-06-11 § 77 och taxan gäller för Härjedalens kommun från 1 januari 2015. 
 
Avgift för tillsyn enligt 5 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor får tas ut för tillsyn som 
föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (5 kap. 4 § lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor). Avgift för tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor får tas ut bl.a. för tillsyn (27 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor). 
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