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Taxa för tillsyn, tillstånd samt automatlarm inom det brand-
förebyggande området   
 

Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, LSO(2003:778) samt lag om brandfarliga 
och explosiva varor, LBE (2011:1011) samt övriga olycksförebyggande myndighetsären-
den vid Sörmlandskustens Räddningstjänst 

Taxan tillämpas från och med 1 maj 2023. 

Tillsyn 
Taxan avser tillsyn som föranletts av bestämmelserna i 2 kap 2§ LSO, samt tillsyn enligt la-
gen om brandfarliga och explosiva varor. Kostnadsuttaget bygger på uttag av en fast grund-
avgift och en rörlig timavgift som beror på tidsåtgången för det specifika ärendet. 

I grundavgiften ingår 1 timmes handläggning samt kostnader för transport till och från tillsyn-
sobjektet, detta eftersom avgiftens storlek inte ska vara beroende av verksamhetens geogra-
fiska läge. Därutöver debiteras en rörlig timavgift för varje påbörjad halvtimme. Räddnings-
tjänsten 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 överenskom-
melse. 

 
Tillstånd 
Taxan avser ansökan om tillstånd som föranletts av bestämmelser enligt lagen om brandfar-
liga och explosiva varor. 

Kostnadsuttaget bygger på uttag av en fast grundavgift och en rörlig timavgift som beror på 
tidsåtgången för det specifika ärendet. Räddningstjänsten debiterar för förarbeten, gransk-
ning av riskutredning, samt upprättande av tillståndsbeslut. 

Avslag av tillståndsansökan eller lämplighetsprövning, då personer med betydande infly-
tande, föreståndare eller personer som får delta i verksamheten byts ut, i befintliga verksam-
heter 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 verksam-
hetens geografiska läge. Därutöver debiteras en rörlig timavgift för varje påbörjad halvtimme. 

 
Automatlarm 
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. 
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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, ben-
50 000 – 200 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 om- 7799 Sprängkista, ammunitionsförsäljning, 
Explosiv vara, större omfatt- 9749 Förvaring i större container eller förråd. 

 
Övrigt 

 Grundavgift Kommentar 

Lämplighetspröv-
ning 

2924 Sökanden alt. personer med betydande infly-
tande, föreståndare eller personer som får delta i 

k h tAvslag 3899  

  

Timavgift tillsyn 974 kr 
Grundavgift tillsyn 2435 kr 

Timavgift tillstånd 974 kr 
Grundavgift tillstånd Se tabeller ne-
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Årlig grundavgift för automatiska brandlarm 

Objekt Grundav-
Litet okomplicerat objekt på 500 kvm i markplan: 2395 
Objekt på max 1000 kvm, max 2 st. våningar 4112 
Objekt på max 2000 kvm, max 2 st. våningar 5824 
Objekt på 2000 kvm eller mer, upp till 4 våningar 7580 
Objekt på 2000 kvm eller mer, upp till 8 våningar 9356 
Komplicerade objekt 10 964 
Objekt som utgör farlig verksamhet enligt LSO 2 kap 4§ 12 681 
Objekt som utgör farlig verksamhet enligt LSO 2 kap 4§ med verksamhetsyta 
över 50 000 kvm 

15 539 

 
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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Avgift för registrering i tomtkö 
Avgift för anmälan till kommunens tomtkö är 350 kronor och därefter betalas en årlig 
avgift på 200 kronor. 

 

Avgift för registrering att hyra kommunens fritidshus 
Avgift för anmälan till kommunens kö för att hyra fritidshus är 275 kronor och därefter 
betalas en årlig avgift på 125 kronor. 
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Avgifter för kopiering av allmänna handlingar 
Kopiering/utskrift A 4 svart/vitt 

Kopia 1-9 sidor  utan kostnad 

Kopia 10 sidor  50 kr 

Därefter följande kopior  2 kr/styck 

Avgifter för kopior i andra format än A 4 m.m. 

Kopiering/utskrift papper, svart/vitt 

A 3   15 kr/styck 
A 2   20 kr/styck 
A 1   25 kr/styck 
A 0   40 kr/styck 

 

Kopiering/utskrift papper, färg 

A 4   20 kr/styck 
A 3   30 kr/styck 
A 0- A 2 första utskriften  150 kr 
A 0 – A 2 följande utskrifter 75 kr/styck 

Avskrift av allmän handling 120 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme 

Utskrift av ljudbandsupptagning 120 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme 

 
Avgift för utdrag ur betygskatalog  

Avgift för utdrag ur betygskatalog tas ut med 200 kr. Avgiften är en självkostnadsavgift 
och motsvarar de administrativa kostnaderna för att göra utdraget (flyttad från sid 39) 

Utskrift från ordbehandling, mikrofiche, cd-rom, inskanning av dokument och dylikt ska 
likställas med kopiering av allmän handling varför avgiften är densamma. Avgiften gäl-
ler även när en handling sänds till beställaren via telefax. 

Ersättning för portokostnad, postförskottsavgift eller annan särskild avgift för att sända 
den begärda handlingen skall tas ut samtidigt med avgiften enligt ovan. 

Undantag från taxans tillämpning 

1. Avgift tas inte ut för expeditioner av beslut till berörda. Kopior i skälig omfattning 
som rör det expedierade ärendet ska tillhandahållas utan avgift. 

2. Handlingar till massmedia är som regel avgiftsfria. 
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Taxa för Fiskehamnen 
Avgifterna gäller Fiskehamnen och kajen i Gamla Oxelösund samt ställplatser för 
husbilar.  

Hamnavgift ska, om inte annat anges, utgå med följande belopp varje gång fartyg 
ankommer till hamnen: 

 

Båtar med en längd < 12 meter 200 kr/dygn 

Båtar och fartyg > 12 m 250 kr/dygn 

Efter 3 månader övergår tillfällig förtöjning till fast årsavgift. 500 kr/m kaj
 
Kajplatserna är inte fasta utan hyra betalas för de meter kaj som anvisas av Hamn-
fogden. 

När kajplatsen inte används av hyresgästen kan hamnfogden hyra ut kajplatsen till 
övriga båtar och fartyg.  

I hamnfogdens uppdrag ingår även att vid behov omfördela kajplatser, vilket kan 
bli aktuellt för samtliga kajplatser. 

Båtar förtöjda utanpå annan båt ska betala hamnavgift, enligt ovan taxa. 

Befrielse från hamnavgift ska ges vid tillfälliga besök av örlogs-, tull-, sjöräddnings- 
och skolfartyg samt sjöfartsverkets och fiskeristyrelsens fartyg. 

I övrigt prövas uttag av hamnavgifter i varje särskilt fall av hamnfogden. 

 
Övriga avgifter för Fiskehamnen 

Färskvatten 20 kr/ton 

Elström om mätare finns ombord efter uppmätt förbrukning Faktisk kostnad

Tillfällig el-anslutning:  

-efter beräknad förbrukning Faktisk kostnad

-minimiavgift 50 kr/dygn 

Sjöbodsavgift 1 400 kr/år

Ställplats av husbil 150 kr/dygn
 
Båtar där elström är varaktigt inkopplat ska ha fungerande elmätare som kan avlä-
sas av hamnfogden för att säkerställa den slutliga hamnavgiften. Lagstadgad mer-
värdesskatt tillkommer i förekommande fall. 
 
Avfall 

Verksamhetsutövare som hyr kajmetrar i gästhamnen ansvarar själva för omhän-
dertagande av uppkommet hushållsavfall samt farligt avfall. 

Hamnfogden ansvarar för omhändertagande av hushållsavfall från besökare i Fiske-
hamnens gästhamn, enskilda som hyr kajmetrar samt de som hyr ställplats för husbilar 
i gästhamnen. Avgift för omhändertagande ingår i avgiften alternativt debiteras separat 
om det är farligt avfall.  

Tömningsutrustning för septiktank för båtar finns att tillgå vid norra piren i Fiskhamnen. 
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Avgifter för kommunens båtplatser 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens småbåtshamnar och gästhamn. Kustbo-
städer AB förvaltar verksamheten på uppdrag av kommunstyrelsen via kommunstyrel-
seförvaltningens ekonomienhet. 
 
Avgifter 2023 

Småbåtshamnarna  

Bojplats 201 kr/m2 (brygglängd x bomlängd) 

Bryggplats längsmed   1 015 kr/m 

El på bryggan 
(Ramdalen F och Östersviken B, C, D)

200 kr/säsong   

  

Gästhamnen  

Gästplats högsäsong, 1 juni-15 augusti 270 kr/dygn 

Gästplats lågsäsong, före 1 juni och efter 15 augusti 100 kr/dygn 

  

 
Sanktionsavgifter   

Avgift vid förvaring -utan avtal- av båt, båtvagn, 
båtvagga på ej upplåten landplats  

50 kr/dygn 

Avgift vid förtöjning -utan avtal- av båt på ej upplå-
ten båtplats eller brygga 

100 kr/dygn 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


