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Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg. 

Upprättad av: Daniele Coen, avdelningschef Skydd mot olyckor, 2022-10-17. 

 

Samtliga uppgifter i aktuell handling relaterad till räddningstjänstens myndighetsutövning samt sotning 

(rengöring) och brandskyddskontroll är fastställda av Direktionen för Räddningstjänsten Östra 

Skaraborg D § 106, 2022-10-27 samt antagna av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige. 

Organisation Datum för antagande Referens till beslut 

Skövde kommun, kommunfullmäktige   

Lidköpings kommun, kommunfullmäktige   

Mariestads kommun, kommunfullmäktige   

Vara kommun, kommunfullmäktige   

Tibro kommun, kommunfullmäktige   

Hjo kommun, kommunfullmäktige   

Töreboda kommun, kommunfullmäktige   

Karlsborgs kommun, kommunfullmäktige   

Grästorps kommun, kommunfullmäktige   

Essunga kommun, kommunfullmäktige   

Gullspångs kommun, kommunfullmäktige   
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1 Inledning 

Detta dokument beskriver avgiftshantering för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg. 

I dokumentet görs skillnad mellan avgifter för räddningstjänstens myndighetsutövning och avgifter för 

myndighetsutövning som genomförs genom upphandlade entreprenörer, ex. rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll i vissa kommuner. 

När förbundet utökas med fyra ytterligare medlemskommuner behöver timavgiften för 

räddningstjänstens myndighetsutövning, tillsammans med modell för hur den räknas upp årligen, 

fastställas i dessa fyra kommuner för att vara gällande. Det görs ingen förändring av hur timtaxan är 

beräknad i nuläget utan det får göras längre fram när det förbundet i sin nya form har satt sig. 

Befintliga taxekonstruktioner för taxor gällande räddningstjänstens myndighetsutövning behöver 

revideras med hänsyn till förändrade förutsättningar i myndighetsutövningen och styrande lagstiftning. 

Dessa taxekonstruktioner måste också fastställas av samtliga medlemskommuner för att vara gällande. 

Taxor för sotning och brandskyddskontroll är sedan tidigare fastställda i respektive kommun, både i 

befintliga och tillkommande medlemskommuner, och förändras inte på grund av att förbundet utökas 

med fler medlemskommuner. Då beslut gällande taxor för ett förbund i en medlemskommun kan 

påverka de andra medlemskommunerna antas samtliga taxor och taxekonstruktioner för sotning och 

brandskyddskontroll på nytt inför att förbundet utökas med tillkommande medlemskommuner från och 

med 2023-01-01.  

1.1 Bakgrund 

Avgifter får tas ut för myndighetsutövning, när stöd för det finns i lagstiftningen. Syftet med avgifterna 

är att täcka de kostnader som uppkommer för att bedriva den avgiftsbelagda verksamheten.  

Självkostnadsprincipen är gällande, dvs. myndigheten får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot 

kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som myndigheten tillhandahåller. Självkostnadsprincipen 

syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon 

betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen är en 

målsättningsprincip som innebär att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Det innebär inte 

att avgifterna aldrig får överstiga kostnaderna. Det totala avgiftsuttaget får dock inte under en längre tid 

överstiga de totala kostnaderna för verksamheten. Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver 

externa kostnader, alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas 

med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader, material och utrustning, 

försäkringar med mera Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och 

administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och 

administrationskostnader räknas också med. 

Även likställighetsprincipen är gällande, dvs. myndigheten ska behandla sina medlemmar lika, om det 

inte finns sakliga skäl för något annat. Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa 

kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. 

Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller 

att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Myndigheten 

får till exempel inte ta ut andra avgifter av stora företag än av små företag för samma handläggning. 

Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget 

hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer. 

Kommunalförbund är likställt med kommun i ovanstående. Sammanfattningsvis får inte 

räddningstjänsten göra någon ekonomisk vinst på avgiften eller att avgiften är så låg att avgiftsbelagd 

verksamhet subventioneras av skatteintäkter.  

Avgifter för räddningstjänstens myndighetsutövning är lika i samtliga medlemskommuner, vilket 

innebär att till exempel kostnader för transporter är lika oavsett hur långt från brandstationen en 
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verksamhet befinner sig. Avgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll skiljer mellan de 

olika distrikten (kommuner) baserat på resultatet av genomförda upphandlingar av tjänstekoncessioner.  

1.2 Syfte 

Följande dokument syftar till att beskriva och förtydliga för allmänheten och förbundets medarbetare 

vilka avgifter som tas ut för myndighetsutövning samt hur de hanteras gällande ex. konstruktion och 

uppräkning. 

2 Timavgift 

För myndighetsutövning har en timavgift tagits fram. Avgiften tar hänsyn till verksamhetens kostnader 

för exempelvis lön, lokaler, fordon, utrustning, skyddskläder, registerhållning, osv.  

2.1 Timavgift för räddningstjänstens myndighetsutövning 

Timavgift för räddningstjänstens myndighetsutövning är sedan tidigare fastställd av förbundets 

nuvarande medlemskommuner med hjälp av beräkningsanvisningar från Sveriges kommuner och 

regioner, SKR, och räknas upp årligen enligt fastställt index.  

Timavgiften för år 2022 är 966 kr och för år 2023 är timavgiften 1022 kr.  

Tabell 1: Gällande beslut om timavgift inom förbundet 

Organisation Datum för antagande Referens till beslut 

Skövde kommun, kommunfullmäktige 2017-12-11 KF § 146/17 

Mariestads kommun, kommunfullmäktige 2017-12-11 KF § 105 

Tibro kommun, kommunfullmäktige 2017-11-27 / 2017-12-18 KF § 134 / KF § 150 

Hjo kommun, kommunfullmäktige 2017-11-09 KF § 91 

Töreboda kommun, kommunfullmäktige 2017-11-27 KF § 121 

Karlsborgs kommun, kommunfullmäktige 2017-10-30 KF § 150 

Gullspångs kommun, kommunfullmäktige 2017-11-27 KF § 181 

2.2 Timavgift för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

Timavgift för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll är sedan tidigare fastställd av respektive 

kommunfullmäktige i förbundets nuvarande och tillkommande medlemskommuner, efter 

rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner, SKR, och räknas upp årligen efter 

”Sotningsindex”, som tas fram av Sveriges kommuner och regioner, SKR. För timavgift samt 

taxekonstruktioner för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i respektive kommun, se bilaga 2 

och 3. 

3 Redovisning av avgifter för allmänheten 

Samtliga avgifter för myndighetsutövning redovisas för allmänheten i taxetabeller, taxetabeller för 

räddningstjänstens myndighetsutövning finns under rubrik 8 och taxetabeller för rengöring (sotning) 

och brandskyddskontroll finns i bilaga 2 och 3. Taxetabeller finns att tillgå på räddningstjänstens 

hemsida samt för upphandlade tjänster även hos upphandlade entreprenörer. Taxetabeller i dokumentet 

revideras årligen efter uppräkning av timavgift enligt kapitel 5.  
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4 Fastställande av avgifter och taxekonstruktioner 

Samtliga avgifter och taxekonstruktioner är fastställda av kommunfullmäktige i respektive 

medlemskommun och gäller tills vidare från och med 2023-01-01.  

5 Ändring av avgifter 

Timavgiften för räddningstjänstens myndighetsutövning räknas upp årligen efter ”Prisindex kommunal 

verksamhet (PKV)”, som tas fram av Sveriges kommuner och regioner, SKR.  

Timavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll räknas upp årligen efter ”Sotningsindex”, 

som tas fram av Sveriges kommuner och regioner, SKR. 

Beslut om uppräkning av timavgift, enligt ovanstående index, delegeras till Direktionen för 

Räddningstjänsten Skaraborg. 

Övriga ändringar av avgifter eller taxekonstruktioner beslutas av kommunfullmäktige i respektive 

medlemskommun. 

5.1 Avsteg från avgift 

Beslut om avsteg från fastställd avgift, i enstaka fall, tas av enhetschef eller avdelningschef inom 

Räddningstjänsten Skaraborg för enhet eller avdelning där myndighetsutövningen ingår alternativ av 

förbundsdirektören. 

6 Betalning av avgift 

Avgift betalas av den som söker tillstånd, av den där tillsynen genomförts eller av den som beställt en 

annan tjänst. Betalning sker mot faktura efter fastställt beslut i myndighetsärenden eller efter utförd 

tjänst.  

Betalas inte avgift senast, i fakturan angiven förfallodag, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 

(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 

7 Taxekonstruktioner 

7.1 Räddningstjänstens myndighetsutövning 

Taxekonstruktionen för räddningstjänstens myndighetsutövning, tillsyn och tillstånd, består av en fast 

grundavgift och en rörlig timavgift. Den rörliga timavgiften debiteras per påbörjad halvtimme. Båda 

avgifterna grundas på en tidsenhet som multipliceras med den gällande timavgiften, vilket innebär att 

avgifterna påverkas av timavgiftens årliga uppräkning. Nedan framgår hur avgifterna är fördelade, för 

tillsyns- respektive tillståndsärenden. Taxetabeller presenteras i kapitel 8 och beräkningsunderlag 

framgår i bilaga 1. Taxekonstruktioner följer anvisningar från Sveriges kommuner och regioner, SKR. 

Syftet med kombinationen fast grundavgift och rörlig timavgift är att de delar av ett ärende som är 

oberoende av den enskilde ska vara lika för alla och de delar av ett ärende som är beroende av den 

enskilde ska skilja sig åt från fall till fall.  

Olika tillsynsobjekt har olika förutsättningar. Fastigheter, verksamheter och hantering av brandfarlig 

eller explosiv vara skiljer i komplexitet och omfattning samt hur de sköts. Det är rimligt att kostnader 

som beror på detta finansieras av den det berör och inte fördelas på samtliga berörda av 

myndighetsområdet. Exempelvis tar ett ärende generellt kortare tid att hantera i en mindre verksamhet 
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än i en stor. Ett tillsynsärende för en verksamhet som sköter sitt brandskydd eller sin hantering av 

brandfarlig eller explosiv vara på ett bra sätt går fortare att hantera än för en verksamhet som inte gör 

det. På samma sätt går ett tillståndsärende snabbare att hantera om underlaget i ansökan är komplett från 

början än vad det gör om ansökan måste kompletteras en eller fler gånger. Sammanfattningsvis kan 

sägas att den enskilde betalar för den tid som aktuellt ärende tar hos myndigheten. Det får också följden 

att de enskilda som sköter sitt brandskydd eller sin hantering av brandfarliga och explosiva varor på ett 

bra sätt premieras genom att de får en lägre kostnad för tillsyn då ärendet kan hanteras snabbare. 

Detsamma gäller de som lägger ner tid på sina förberedelser och skickar in en fullständig och komplett 

ansökan för tillstånd redan från början. 

7.1.1 Tillsyn 

Grundavgift tas ut för de delar av ett tillsynsärende som tar lika lång tid att hantera för olika 

fastigheter/verksamheter/anläggningar. Exempel på kostnader som grundavgiften täcker och vad de 

innebär redovisas nedan. 

• Förberedelse - bokning av tillsyn med fastighetsägare och nyttjanderättshavare, utskick av 

kallelse/bokningsbekräftelse för tillsyn, inhämtning och inläsning av fakta kring 

fastighet/verksamhet. 

• Restid - genomsnittlig restid för att genomföra ett tillsynsbesök inom räddningstjänstens 

medlemskommuner. 

• Uppföljning – genomsnittlig tid för efterkontroll för verifiering att förelagda åtgärder har vidtagits 

samt tid för att hantera yttranden i överklagningsärenden. 

Timavgift per påbörjad halvtimme tas ut för de delar av ett tillsynsärende som tar olika lång tid att 

hantera för olika fastigheter/verksamheter/anläggningar. Exempel på kostnader som debiteras med 

timavgift och vad de innebär redovisas nedan. 

• Tillsynsbesök – tid som åtgår för tillsynsbesöket. 

• Efterarbete – författande av tjänsteanteckning, kommunicering, författande av föreläggande, 

kvalitetsgranskning, registrering av ärendet. 

7.1.2 Tillstånd 

Grundavgift tas ut för de delar av ett tillståndsärende som tar lika lång tid att hantera för olika sökande. 

Exempel på kostnader som grundavgiften täcker och vad de innebär redovisas nedan. 

• Start av ärende – registrering av ärende, upprättande av ärende, fördelning av ärende. 

• Restid – genomsnittlig restid för att genomföra platsbesök. 

• Efterarbete – upprätta beslut och kvalitetsgranskning, uppföljning av beslut, kommunicering. 

• Avslut av ärendet – gallring, arkivering. 

Timavgift per påbörjad halvtimme tas ut för de delar av ett tillståndsärende som tar olika lång tid att 

hantera för olika sökande. Exempel på kostnader som debiteras med timavgift och vad de innebär 

redovisas nedan. 

• Beredning av ärendet – inläsning av dokumentation, tekniska villkor, underhandskontakter, tid 

för platsbesök. 

7.2 Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

Taxekonstruktion för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, består av grundavgift, objektsavgift 

och rörlig timavgift. För de vanligaste objekt som utsätts för rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll finns grundavgifter och objektsavgifter framtagna. För övriga objekt används rörlig 

timavgift. Grundavgiften täcker kostnader för inställelse och objektsavgift täcker kostnaden för det 

arbete som genomförs, dvs. arbetstid och kostnad för utrustning, osv. Den rörliga timavgiften debiteras 

per påbörjad halvtimme. 
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8 Taxetabeller för tillsyn och tillstånd 

1 Taxor för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 

 

Avgift 

1 Grundavgift tillsyn LSO 

- timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete tillkommer 

5 110 kr 

2 Timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete 1 022 kr 

 

2 Taxor för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

 
Avgift 

1 Grundavgift tillsyn LBE  

- timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete tillkommer 

5 110 kr 

2 Timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete 1 022 kr 

 

3 
Taxor för samordnad tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt  

lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
 

Avgift 

1 Grundavgift samordnad tillsyn LSO & LBE 

- timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete tillkommer 

7 154 kr 

2 Timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete 1 022 kr 

 

4 Taxor för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
 

Avgift 

1 Tillståndsansökan gällande hantering av brandfarlig eller explosiv vara 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 

5 110 kr 

2 Tillståndsansökan gällande överföring av explosiv vara 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 

2 555 kr 

3 Godkännande av föreståndare och/eller deltagare 2 555 kr 

4 Redaktionell ändring av befintlig tillstånd 2 044 kr 

5 Avslag av tillståndsansökan 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 

2 555 kr 

6 Timtaxa för beredning av ärendet 1 022 kr 
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BILAGA 1 - Beräkning av taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 

Beräkning av taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 

Generella uppgifter 

Beräkningsunderlaget gäller för samtliga medlemskommuner i kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Skaraborg för myndighetsområdena lag om skydd mot olyckor, LSO, och lag om brandfarliga och 

explosiva varor, LBE. Aktuella beräkningar gäller för år 2023. 

Handläggningskostnad per timme 

Handläggningskostnaden för myndighetsområdet uppgår för år 2023 till 1022 kr/timme. 

Tillsyn  

Grundavgiften för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor eller tillsyn enligt lag om brandfarliga och 

explosiva varor uppgår för år 2023 till 5 110 kr. Grundavgiften för samordnad tillsyn enligt lag om skydd 

mot olyckor och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor uppgår för år 2023 till 7 154 kr. 

I grundavgiften för tillsyn ingår de moment som redovisas nedan med redovisad tid och kostnad. Övriga 

ingående moment debiteras rörligt. 

 Förberedelse Restid Uppföljning Tillsynsbesök Efterarbete Total tid  Avgift  

Tillsyn LSO eller 

LBE 
1,5 tim 1,5 tim 2 tim Rörligt Rörligt 5 tim 5110 kr 

Samordnad 

tillsyn LSO och 

LBE 

2,5 tim 1,5 tim 3 tim Rörligt Rörligt 7 tim 7154 kr 

Tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE 

I grundavgiften för tillstånd ingår de moment som redovisas nedan med redovisad tid och kostnad. 

Övriga ingående moment debiteras efter den tid som åtgår per påbörjad kvart.  

 Start av 

ärende 
Restid 

Efter-

arbete 

Avslut av 

ärende 

Beredning 

av ärende 
Total tid Avgift 

Hantering av brandfarlig eller 

explosiv vara  
1 tim 1,5 tim 2 tim 0,5 tim Rörligt 5 tim 5110 kr 

Överföring av explosiv vara 1 tim - 1 tim 0,5 tim Rörligt 2,5 tim 2555 kr 

Godkännande av föreståndare 

och deltagare  
1 tim - 1 tim 0,5 tim Rörligt 2,5 tim 2555 kr 

Redaktionell ändring av 

befintligt tillstånd 
1 tim - 0,5 tim 0,5 tim Rörligt 2 tim 2044 kr 

Avslag av tillståndsansökan 1 tim - 1 tim 0,5 tim Rörligt 2,5 tim 2555 kr 
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