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Tillsyn 
Bergslagens Räddningstjänst har möjlighet att göra tillsyn på alla objekt inom förbundets geografiska 

område där det bedöms finnas ett behov. 

Grundbelopp för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och Lagen om brandfarliga 

och explosiva varor (SFS 1988:868) debiteras för varje tillsyn, tillståndshantering och rådgivning enligt 

nedan, priserna är angivna i kronor exklusive moms. 

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

Grundavgift tillsyn LSO, timtaxa för besöket tillkommer            2 122 kr  

Timtaxa för tillsynsbesök (räknas per påbörjad timme)           1 061 kr  

  

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

Grundavgift tillsyn LBE, timtaxa för besöket tillkommer            2 122 kr  

Timtaxa för tillsynsbesök (räknas per påbörjad timme)           1 061 kr  

 
Jämkning av avgift  
Om en ägare eller innehavare har flera tillsynsobjekt så att den totala tillsynen utsträcker sig över en 
längre tidsperiod kan ersättningen regleras i särskilt avtal.  
 
Avgiftens erläggande  
Om inte annat överenskommits skall avgiften enligt denna taxa erläggas av ägare eller innehavare 
mot räkning, när huvudbesiktningen fullgjorts. Extra efterkontroll på grund av icke åtgärdade 
anmärkningar debiteras efter fullgjord besiktning. 
  
Särskild sakkunnig  
Då ärende är av sådan karaktär att Bergslagens Räddningstjänst finner det nödvändigt att anlita 

särskild sakkunnig erläggs ersättning åt denna av ägaren/innehavaren. 

Tillstånd brandfarliga varor 
Taxor för tillstånd brandfarliga varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE). Priserna är angivna i kronor exklusive moms. 
 

Tillstånd brandfarliga varor Avgift 

Mindre anläggning            3 714 kr  

Medelstor anläggning            5 836 kr  

Stor anläggning          13 263 kr  

Mindre förändring av giltigt tillstånd, byte av tillståndsinnehavare            1 061 kr  

Prövning av person med betydande inflytande över verksamheten            1 061 kr  

Avslag tillståndsansökan            1 061 kr  

 
Mindre anläggning:  

• där hantering sker av brandfarliga varor i lösa behållare i begränsad omfattning, till exempel 
gasol i skolor och restauranger och försäljning i detaljhandeln.  
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Medelstor anläggning:  

• Där omfattande hantering sker av brandfarliga varor i lösa behållare, till exempel 
grossistlager och transportdepåer.  

• Där försäljning av brandfarliga varor sker från cistern, till exempel bensinstationer.  

• Industriell hantering av brandfarliga varor sker i begränsad omfattning, till exempel 
billackeringar och verkstäder.  

 
Stor anläggning:  

• Där omfattande hantering av brandfarliga varor sker i såväl cisterner som lösa behållare, 
exempelvis processindustrier.  

 

För speciella och mer komplexa ärenden som kräver omfattande arbetsinsats och avsyning utöver 

den som ingår i den normala tillståndshanteringen enligt ovan tillämpas timdebitering per påbörjad 

timme.  

Görs samtidigt tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor tillkommer en timme 

debiterad tid. 

Tillstånd explosiva varor 
Tillstånd för handel, överföring och förvaring samt godkännande av föreståndare för explosiva varor. 

Priserna är angivna i kronor exklusive moms. 

Tillstånd för handel, överföring och förvaring samt godkännande av föreståndare för 
explosiva varor. Avgift 

Handel med explosiva varor            3 714 kr  

Förvaring/förvärv av explosiv vara            3 714 kr  

Överföring explosiv vara            1 592 kr  

Godkännande av föreståndare            1 061 kr  

Mindre förändring av befintligt tillstånd, byte av tillståndsinnehavare            1 061 kr  

Prövning av deltagare och person med betydande inflytande över verksamheten            1 061 kr  

Avslag tillståndsansökan            1 061 kr  
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Utbildning 
Priserna för extern utbildning är angivna i kronor exklusive moms. 

Allmän brandutbildning, inklusive praktiska övningar  
Enskild deltagare 555 kr  

Grupp, max 25 deltagare 8 900 kr  

  

Digital allmän brandutbildning, teori  
Enskild deltagare 400 kr  

Grupp, max 25 deltagare 6 360 kr  

  

Praktiska övningar, allmän brandutbildning  
Enskild deltagare 185 kr  

Grupp, max 25 deltagare 2 970 kr  

  

Digital systematiskt brandskyddsarbete  
Enskild deltagare 530 kr  

  

Anpassade utbildningar  
Anpassade utbildningar Enligt offert 

  

Utbildningar i samarbete med Brandskyddsföreningen  

Heta arbeten 
Enligt prislista för 

Brandskyddsföreningen 
Örebro län. 

 

Tekniska larm 
Tekniska larm   

Anslutningsavgift för externa kunder          1 318 kr  

Årsavgift automatiska brandlarm och gasollarm          4 401 kr  

Årsavgift övriga tekniska larm          2 094 kr 

Antal larmpunkter >10  Offert  

 

Mottagning av larm/felanmälan 
Mottagning av larm/felanmälan   

Årsavgift vid 0–99 larm 8 104 kr  

Tillkommande avgift vid 100–199 larm 4 052 kr  

Tillkommande avgift vid 100–299 larm 8 104 kr 

Tillkommande avgift vid 100–399 larm 12 156 kr 

Tillkommande avgift vid 100–499 larm 16 208 kr 

Tillkommande avgift vid 100–599 larm 20 260 kr 

Risklinjen 13 745 kr  
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Utalarmering 
Utalarmering   

Årsavgift för koppling till Räddningstjänsten av automatiska brandlarm/år och anläggning 2 544 kr  

Årsavgift för koppling till Räddningstjänsten av automatiska brandlarm/år avseende en 
larmpunkt med flera kopplade objekt Offert 

Årsavgift för koppling till Räddningstjänsten av medlemskommunernas automatiska 
brandlarm ingår i årligt medlemsbidrag  

Debitering för obefogade larm (okynnes- eller felaktig alarmering via automatiskt brandlarm/larm) 6 161 kr  

IVPA-larm/utalarmering (tillkommande kringkostnader debiteras utifrån nyttjande och 
självkostnad) 2 112 kr  

Hisslarm/utalarmering    6 161 kr    
 

Övriga larmtjänster 
Trygghetslarm  
Tjänster kopplade till trygghetslarm Offert 

  

Radiomast   

Inplacering i masttorn Offert 

  

Övriga larmtjänster   

Timtaxa för personal från larmcentralen 346 kr  

Övriga larmtjänster  Offert 

 

Räddningstjänst 
Priserna är angivna i kronor exklusive moms. 

Personal   

Bärhjälp 3 519 kr  

Timtaxa 704 kr  

  

Service av tryckluftsapparater   

Fullständig genomgång/gång 969 kr  

Fyllning av luftflaskor/styck 194 kr  

Fyllning av luftflaskor/styck, >250 144 kr  

Servicekontroll av kemskyddsdräkt, reservdelar tillkommer/gång 792 kr  

  

Slangvård   

Fullständig genomgång/längd 166 kr  

Lagning av hål/styck 100 kr  

Omkoppling/styck 176 kr  

Aluminiumhylsa/styck 88 kr  
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Fordonskostnad (förutsätter medverkan av förbundets egen personal)   

Brandfordon grundavgift/gång/bil 465 kr  

Längre än 20 kilometer (kostnad/km) 22 kr  

Höjdfordon/timme 774 kr  

Släck- tankbil/timme 676 kr  

Räddningsbåt/timme 676 kr 

Bandvagn/timme 774 kr  

Personbil/timme 158 kr  

  

Uthyrning av utrustning   

Uthyrning av utrustning Offert 

  

Uthyrning av lokaler   

Uthyrning av lokaler Offert 

  

Övriga tjänster   

Övriga tjänster Offert 

 

Restvärdesräddning 
Debitering enligt centrala avtal. 

Vägsanering 
Debitering enligt centrala avtal. 

Sakkunnigutlåtande  
Sakkunnigutlåtande debiteras med 704 kronor/påbörjad timme. 

Övriga taxor 
Kopiering, framtagning och kopiering av offentlig handling  
Kopiering, pris/kopia 7 kr  

Framtagning och kopiering av offentlig handling, <10 sidor 80 kr  

Tillkommande pris/kopia >11 sidor 7 kr  

Övriga upptagningar 
Enligt Avgifts-

förordningen 1992:191 

 


