
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra taxor 

Tillsyn 
Brandkåren Attunda har som tillsynsmyndigheten rätt att ta ut avgift för den tillsyn som be-
höver utföras på plats ute i verksamheterna. Avgiftssystemet bygger på fastställda grundav-
gifter samt, i de fall handläggningstiden överstiger den tid grundavgifterna ger kostnadstäck-
ning för, tilläggsdebitering per påbörjad timme.  

Taxor gällande from 2018-01-01 för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

Kategori Omfattning Grundtaxa 
Tillsyn enligt LSO I grundtaxan ingår ett besök på högst en 

timme, restid, förberedelser samt upprättande 
av en tjänsteanteckning samt ev. föreläggande 
av normal omfattning och administration. 

3473 kr 

Tillsyn enligt LBE I grundtaxan ingår ett besök på högst en 
timme, restid, förberedelser samt upprättande 
av en tjänsteanteckning samt ev. föreläggande 
av normal omfattning och administration. 

3473 kr 

Tillsyn enligt både LSO 
& LBE 

I grundtaxan ingår ett besök på högst två tim-
mar, restid, förberedelser samt upprättande av 
en tjänsteanteckning samt ev. föreläggande av 
normal omfattning och administration. 

4136 kr 

Efterkontroll på plats I grundtaxan ingår ett besök som tillsammans 
med restid tar högst två timmar, upprättande 
av tjänsteanteckning samt ev. föreläggande av 
normal omfattning och administration. 

1600 kr 

Timtaxa Om tillsynshandläggningen avviker från normal 
handläggningstid debiteras varje påbörjad 
timme enligt fastställd timtaxa. 

662 kr 

 
 

  



  

Tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor  

Taxor gällande from 2018-01-01 för tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och ex-
plosiva varor (LBE). 

Tillstånd till hantering av brandfarlig vara 
Kategori Omfattning Grundtaxa 
Enkel Handläggning av tillståndsärende för begrän-

sad hantering av brandfarlig vara. Tydligt vilket 
underlag som ska in och detta är varken kom-
plext eller omfattande för handläggaren att 
sätta sig in i. Ärendet omfattar normalt inte re-
miss till annan myndighet. Ett besök på plats 
innefattas i grundtaxan antingen inför bevil-
jande av tillstånd eller i form av avsyning. 

Ex. Skola, restaurang och försäljningsställe 

4632 kr 

Enkel Behov av komplettering av ansökan 992 kr 
Medel Handläggning av tillståndsärende för mer om-

fattande hantering. Mer dokumentation som 
ska in, registreras och bedömas. Inte ovanligt 
med remiss till annan myndighet. Ett besök på 
plats innefattas i grundtaxan antingen inför be-
viljande av tillstånd eller i form av avsyning. 

Ex. Bensinstation, verkstad, enklare industri, 
lantbruk. 

6617 kr 

Medel Behov av komplettering av ansökan 1656 kr 
Avancerad Handläggning av tillstånd gällande omfattande 

och komplex hantering av brandfarlig vara. 
Omfattande underlag att sätta sig in i till-
ståndshandläggaren. Ett besök på plats inne-
fattas i grundtaxan antingen inför beviljande 
av tillstånd eller i form av avsyning. 

Ex. Industri, 2.4-anläggning (farlig verksamhet) 

9925 kr 

 Behov av komplettering av ansökan 1985 kr 
Timtaxa Om handläggningen avviker från normal hand-

läggningstid eller omfattning debiteras varje 
påbörjad timme enligt fastställd timtaxa.  

662 kr 

Avslag Vid avslag av tillstånd debiteras nedlagd tid en-
ligt timtaxa ovan. 

 

 
  



  

Tillstånd till hantering av explosiv vara 
 Kategori Omfattning Grundtaxa 
Enkel Handläggning av flertalet ärenden gällande 

tillstånd till hantering av explosiv vara. 
4963 kr 

Enkel Behov av komplettering av ansökan 992 kr 
Medel/Avlägsen Handläggning av tillståndsärende som omfat-

tare en svårare bedömning på plats och/eller 
längre resväg. 

6286 kr 

Medel Behov av komplettering av ansökan 992 kr 
Timtaxa Om handläggningen avviker från normal hand-

läggningstid eller omfattning debiteras varje 
påbörjad timme enligt fastställd timtaxa. 

662 kr 

Avslag Vid avslag av tillstånd debiteras nedlagd tid en-
ligt timtaxa ovan. 
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