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D § XX, 2018-12-13, Uppräkning med 2,9 %, prisindex kommunal verksamhet, PKV, för 2019 

från och med 2019-01-01. 

D § 67, 2018-08-31, Uppräkning med 1,96 % för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

från och med 2018-07-01. 

D § 30, 2019-04-25, Uppräkning med 1,90 % för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

från och med 2019-06-01. 

 

 



 

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

 
Avgift 

1 
Grundavgift tillsyn LSO 

- timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete tillkommer 
2 717 kr 

2 Timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete 906 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 
2 717 kr 

2 Timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete 906 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 
3 622 kr 

2 Timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete 906 kr 

 

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

Avgift 

1 
Hantering av brandfarlig vara i mindre omfattning 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 
2 717 kr 

2 
Hantering av brandfarlig vara i större omfattning 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 
3 622 kr 

3 
Förvärv, förvaring, och handel med pyroteknik 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 
3 622 kr 

4 
Förvärv, förvaring, eller handel av/med explosiva varor i mindre omfattning 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 
3 622 kr 

5 
Förvärv, förvaring, och/eller handel av/med explosiva varor i större omfattning  

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 
4 528 kr 

6 
Tillstånd för överföring av explosiva varor  

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 
1 811 kr 

7 
Godkännande av föreståndare för explosiva varor 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 
1 811 kr 

8 
Mindre förändring av befintligt tillstånd 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 
1 811 kr 

9 
Avslag av tillståndsansökan 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 
1 811 kr 

10 Timtaxa för beredning av ärendet 906 kr 

 

1 Taxor för utbildning 

 
Avgift 

1 
Grundavgift utbildning 

- timtaxa för utbildningstid tillkommer 
2 264 kr 

2 Timtaxa för utbildningstid 906 kr 



 

1 Taxor för rengöring (sotning) enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 

1.1 Grundavgift för rengöring (sotning) i småhus 

  Skövde Mariestad Tibro Töreboda Hjo Karlsborg Gullspång 

1.1.1 Permanent bostad 162 kr 154 kr 141 kr 177 kr 145 kr 167 kr 145 kr 

1.1.2 Fritidsbostad 232 kr 225 kr 212 kr 249 kr 216 kr 235 kr 216 kr 

1.2 Objektsavgift för rengöring (sotning) i småhus 

  Samtliga kommuner 

1.2.1 Värmepanna 240 kr 

1.2.2 Sluten eldstad 178 kr 

1.2.3 Öppen eldstad 158 kr 

1.3 Objektsavgift för rengöring (sotning) i övriga objekt 

  Samtliga kommuner 

1.3.1 Samtliga objekt Timtaxa enligt 1.4.1 

1.4 Timtaxa för rengöring (sotning) 

  Samtliga kommuner 

1.4.1 Timtaxa 475 kr/tim 

 

2 Taxor för brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 

2.1 Grundavgift för brandskyddskontroll i småhus 

  Skövde Mariestad Tibro Töreboda Hjo Karlsborg Gullspång 

2.1.1 Permanent bostad 350 kr 331 kr 300 kr 387 kr 310 kr 364 kr 270 kr 

2.1.2 Fritidsbostad 521 kr 502 kr 471 kr 558 kr 481 kr 527 kr 440 kr 

2.2 Objektsavgift för brandskyddskontroll i småhus 

  Samtliga kommuner 

2.2.1 Första kontrollobjekt 570 kr 

2.2.2 För varje tillkommande kontrollobjekt 254 kr 

2.3 Objektsavgift för brandskyddskontroll i övriga objekt 

  Samtliga kommuner 

2.3.1 Samtliga objekt Timtaxa enligt 2.4.1 

2.4 Timtaxa för brandskyddskontroll 

  Samtliga kommuner 

2.4.1 Timtaxa 760 kr/tim 

 


