
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2017-12-11

Justerare Uppdragsbestyrkande

§10: Gästrike Räddningstjänstförbund - Taxa för tillsyn 
och tillstånd enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Delges: 
Gästrike Räddningstjänstförbund.

Dnr 17KS457

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta taxa för tillsyn och tillstånd enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om 
brandfarliga och explosiva varor,

att taxan gäller från 2018-01-01.

Ärendebeskrivning
Gästrike Räddningstjänstförbund har tagit fram en reviderad taxa för tillsyn och 
tillstånd enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva 
varor för beslut i kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret har inga 
invändningar mot förslaget. Taxan föreslås träda i kraft 2018-01-01.

Inlägg görs av
Inger KällgrenSawela (M).

Yrkanden
Inger KällgrenSawela (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §227 KS Gästrike Räddningstjänstförbund - Taxa för tillsyn och tillstånd enligt 

lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE), dnr 17KS457-3

 Gästrike Räddningstjänstförbund - Förslag till taxa för tillsyn och tillstånd enligt 
lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE), dnr 17KS457-1

 Gästrike Räddningstjänstförbund - Taxetabeller enligt LSO och LBE, dnr 
17KS457-2
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   Bilaga 1

  Taxetabeller enligt LSO och LBE 
  Gävle kommun 

    

1 Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 

Ärendetyp tillsyn Verksamhetsklass enligt 
Boverkets byggregler 
(BBR) 

Avgift

1 Mindre Industri, kontor, m.m VK1 5 000 kr

2 Större Industri, kontor m.m VK1 6 875 kr

3 Gemensamhetsboenden VK3B 6 563 kr

4 Samlingslokal <=150 personer VK2A 5 000 kr

5 Samlingslokal >150 personer VK2B 6 250 kr

6 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 6 875 kr

7 Hotell VK4 6 875 kr

8 Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden VK5A+B 6 875 kr

9 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 8 750 kr

10 Brandfarlig lokal mindre VK6 5 625 kr

11 Brandfarlig lokal större VK6 7 188 kr

12 Organisationstillsyn   8 125 kr

13 Tillsyn av enskilda förhållanden   3 125 kr

    

2 Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

Ärendetyp tillsyn Avgift

1 Fyrverkeriförsäljning   5 000 kr

2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 5 000 kr

3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg   5 938 kr

4 Bensinstation obemannad   5 313 kr

5 Bensinstation bemannad   7 188 kr

6 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 5 625 kr

7 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 6 563 kr

8 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 10 000 kr

9 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 10 625 kr

 

 

3 
Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt  
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn. 

Ärendetyp, Tillsyn LSO Verksamhetsklass enligt 
Boverkets byggregler 
(BBR) 

Avgift

1 Mindre Industri, kontor, m.m VK1 4 688 kr

2 Större Industri, kontor m.m VK1 6 563 kr
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3 Gemensamhetsboenden VK3B 6 250 kr

4 Samlingslokal <=150 personer VK2A 4 688 kr

5 Samlingslokal >150 personer VK2B 5 938 kr

6 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 6 563 kr

7 Hotell VK4 6 563 kr

8 Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden VK5A+B 6 563 kr

9 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 8 438 kr

10 Brandfarlig lokal mindre VK6 5 313 kr

11 Brandfarlig lokal större VK6 6 875 kr

12 Organisationstillsyn   7 813 kr

Ärendetyp, Tillsyn LBE Avgift

13 Fyrverkeriförsäljning   4 375 kr

14 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 4 375 kr

15 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg   5 313 kr

16 Bensinstation obemannad   4 688 kr

17 Bensinstation bemannad   6 563 kr

18 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 5 000 kr

19 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 5 938 kr

20 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 9 375 kr

21 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 10 000 kr

    

    

4 Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

Ärendetyp tillstånd Avgift

1 Fyrverkeriförsäljning   3 438 kr

2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 5 000 kr

3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg   5 313 kr

4 Godkännande av föreståndare för explosiva varor   938 kr

5 Bensinstation obemannad   5 313 kr

6 Bensinstation bemannad   5 938 kr

7 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 3 750 kr

8 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 5 313 kr

9 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 7 813 kr

10 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 9 688 kr

11 Mindre förändring av befintligt tillstånd   2 500 kr

12 Tillfällig hantering av brandfarlig vara   4 063 kr

13 Avslag av tillståndsansökan   5 313 kr

    

Taxorna gäller från och med 2018-01-01.   

Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn skett eller den som ansökt om tillstånd mot faktura. 

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

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.  
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