
 

Taxa – 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. 

Mervärdeskatt utgår inte eftersom det avser avgift för myndighetsutövning enligt mervärdesskattelag 

(1994:200). 

 

Grundavgift 

Grundavgiften omfattar planering inför tillsynsbesöket, transporter till och från tillsynsobjektet samt 

handläggning i form av dokumentation. Grundavgiften är samma oavsett tillsynsobjekt. Vid tillsyn 

enligt båda lagstiftningarna är grundavgiften högre eftersom detta kräver mer för- och efterarbete. 

 

Timavgift 

Timavgiften beror på hur lång tid tillsynsbesöket tar. Minst en (1) h debiteras. Tar tillsynsbesöket 

längre tid än en (1) h debiteras varje påbörjad halvtimme. Timavgiften för tillsynsbesöket är 1 039 

kr/h för år 2023. 

 

 Tillsyn enligt LSO eller 

LBE [kr] 

Tillsyn enligt LSO och 

LBE [kr] 

Grundavgift tillsyn, timavgift för 

tillsynsbesök tillkommer 

5 195 6 234 

Timavgift för tillsynsbesök 

 

1 039 1 039 

 

Vid omfattande efterarbete, till exempel då ett flertal eller allvarliga brister förekommer, eller då 

brister inte är åtgärdade vid efterkontroll tillkommer timavgift för handläggningen. Nedanstående 

debiteras ej: 

 

- Arbete som utgår till följd av överklagan 

- De två första timmarna av dialog med tillsynad part efter att beslut utfärdats 

Bakgrund 

Antagen av Jämtlands Räddningstjänstförbunds direktion 2021-10-22 § 36, Bergs kommunfullmäktige 

den 2022-03-31 § 21, Bräckes kommunfullmäktige den 2021-12-15 § 120, Härjedalens 

kommunfullmäktige den 2022-02-28 § 12, Krokoms kommunfullmäktige den 2022-03-03 § 11, 

Ragundas kommunfullmäktige 2022-04-07 § 35, Strömsunds kommunfullmäktige 2022-02-17 § 17, 

Östersunds kommunfullmäktige 2022-02-10 § 11, gäller från och med den 2022-05-01. Prisjustering 

har skett för år 2023. 

 

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 för tillsyn (27 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor). 

 


