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Bilaga 1 

1 Generellt 
Avgifterna i dokumentet är i SEK. 

Summor är exkl. moms. 

1.1.1 Tillämpningsområde 
Taxor i dokumentet avser räddningstjänstens debitering inom Nyköping-, Oxelösund-, Gnesta- och Trosa- 
kommun. 

2 Indexreglering av taxan 
Avgiftsbeloppen i detta dokument är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja 
avgiftsbeloppen med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året 
före avgiftsåret.  

Basår för indexuppräkning är oktober 2022. 

3 Taxor för tillsyn och tillstånd 
3.1.1 Grund för avgift 
Enligt kap 5 §4 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor får kommunen föreskriva att en avgift skall betalas för 
tillsyns som föranletts av bestämmelserna i 2 kap 2§. 

Enligt 27§ Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor får avgifter tas ut för tillståndsprövning, tillsyn, 
provtagning och undersökning av prov, godkännande av föreståndare, godkännande av explosiv vara och 
beslut huruvida en vara är att anse som en explosiv vara. 

3.2 Tillsyn 
Taxan avser tillsyn som föranletts av bestämmelserna i 2 kap 2§ LSO, samt tillsyn enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor. 

3.2.1 Beräkning av avgift 
Kostnadsuttaget bygger på uttag av en fast grundavgift och en rörlig timavgift som beror på tidsåtgången för 
det specifika ärendet. 

Avgiften beräknas enligt formeln: ATotalt = AGrundavgift + ATimavgift 

I grundavgiften ingår 1 timmes handläggning samt kostnader för transport till och från tillsynsobjektet, detta 
eftersom avgiftens storlek inte ska vara beroende av verksamhetens geografiska läge. Därutöver debiteras en 
rörlig timavgift för varje påbörjad halvtimme. 

Räddningstjänsten debiterar all tid från förarbeten till efterarbeten. Det vill säga förarbeten, platsbesök, 
upprättande av tjänsteanteckning och föreläggande samt uppföljning. 

Vid flera objekt med samma ägare/nyttjanderättshavare på samma fastighet, debiteras en grundavgift. I 
övriga fall debiteras en grundavgift per objekt. 

Om en ägare eller nyttjanderättshavare har ett eller flera objekt där den totala tillsynen blir väldigt 
omfattande rent tidsmässigt, finns möjlighet att teckna speciell överenskommelse om avgiften och vad som 
ska ingå. Räddningschefen äger rätt att träffa sådan överenskommelse. 
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Grundavgift och timavgift framgår av Bilaga 1. 

3.3 Tillstånd 
Taxan avser ansökan om tillstånd som föranletts av bestämmelser enligt lagen om brandfarliga och explosiva 
varor. 

3.3.1 Beräkning av avgift 
Kostnadsuttaget bygger på uttag av en fast grundavgift och en rörlig timavgift som beror på tidsåtgången för 
det specifika ärendet. 

Avgiften beräknas enligt formeln: ATotalt = AGrundavgift + ATimavgift 

Räddningstjänsten debiterar för förarbeten, granskning av riskutredning, samt upprättande av 
tillståndsbeslut. 

Avslag av tillståndsansökan eller lämplighetsprövning, då personer med betydande inflytande, föreståndare 
eller personer som får delta i verksamheten byts ut, i befintliga verksamheter som har ett giltigt tillstånd 
faktureras enligt samma modell, fast grundavgift + timavgift. 

I grundavgiften ingår 1 timmes handläggning samt kostnader eventuell för transport till och från 
tillståndsobjektet, detta eftersom avgiftens storlek inte ska vara beroende av verksamhetens geografiska 
läge. Därutöver debiteras en rörlig timavgift för varje påbörjad halvtimme. 

Grundavgift och timavgift framgår av Bilaga 1. 

4 Taxor för utbildning 
 

5 Taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

5.1 Rengöring (sotning) 
 

 

5.2 Brandskyddskontroll 

6 Taxor för Automatlarm 

6.1 Årlig grundavgift för automatiska brandlarm 
Räddningstjänster debiterar en årlig grundavgift samt avgift för onödigt larm. Grundavgiftens storlek beror på 
objektets storlek och komplexitet. Storleken på avgift för onödigt larm beror på behov av enheter. 

Grundavgift framgår av bilaga 2. 

6.2 Räddningstjänstens avgift för onödigt larm 
Räddningstjänsten debiterar för så kallade onödiga larm. Det är när det automatiska brandlarmet inte 
aktiverats av en brand till följd av en olycka. 

Avgift för onödigt larm framgår av bilaga 2. 
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7 Taxor för uthyrning av materiel 
 

Taxa för tillsyn 
Avgifter för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor. 

 

 

Taxa för tillstånd 
Avgifter för tillståndhantering enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

 

 

Brandfarlig vara 
Hantering av brandfarlig vara (vätska eller gas) i cisterner 

Mängd (liter) Grundavgift Kommentar 
V <10 000 5849 Ca 1 cistern, ex mindre åkeri.  
10 000 – 50 000 7799 Ca 2 cisterner, ex större åkeri, detaljhandel, bensinstation. 
50 000 – 200 000 10 724 Ca 3 cisterner, ex detaljhandel, bensinstation. 
V >200 000 19 499 Industri. 

 

Hantering av brandfarlig vara (vätska eller gas) i lösa behållare 
Mängd (liter) Grundavgift Kommentar 
V <3000 3899 Skola, sjukvård, restaurang, butik, mindre industri.  
3000 – 10 000 5849 Större butik.  
V >10 000 7799 Större industri, lager.  

 

Explosiv vara 
Innehav, förvärv och förvaring av explosiva varor 

 Grundavgift Kommentar 
Fyrverkeriförsäljning 5849 Försäljning i butik eller utomhus. 
Explosiv vara, mindre omfattning 7799 Sprängkista, ammunitionsförsäljning, 

 Explosiv vara, större omfattning 9749 Förvaring i större container eller förråd. 
 

Övrigt 
 Grundavgift Kommentar 

Lämplighetsprövning 2924 Sökanden alt. personer med betydande inflytande, 
föreståndare eller personer som får delta i verksamhet. 

Avslag 3899  

Timavgift tillsyn 974 kr 
Grundavgift tillsyn 2435 kr 

Timavgift tillstånd 974 kr 
Grundavgift tillstånd Se tabeller nedan 
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Årlig grundavgift för automatiska brandlarm 
Objekt Grundavgift 
Litet okomplicerat objekt på 500 kvm i markplan: 2287 
Objekt på max 1000 kvm, max 2 st. våningar 4004 
Objekt på max 2000 kvm, max 2 st. våningar 5716 
Objekt på 2000 kvm eller mer, upp till 4 våningar 7364 
Objekt på 2000 kvm eller mer, upp till 8 våningar 9248 
Komplicerade objekt 

       
 

10 856 
Objekt som utgör farlig verksamhet enligt LSO 2 kap 4§ 12 573 
Objekt som utgör farlig verksamhet enligt LSO 2 kap 4§ med verksamhetsyta över 50 000 
kvm 

 

15 431 

 

Räddningstjänstens avgift för onödigt larm 
Enhet Avgift 
Större enhet (släckbil eller motsvarande) 5716 
Mindre enhet (övriga enheter) 2863 
Utebliven anläggningsskötare 
 

1712 
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