Dnr KK18/460

Taxa för tillsyn och tillstånd
inom det brandförebyggande
området
Antagen av kommunfullmäktige 2018-12-11
Gäller från och med 2019-01-01

Dnr KK18/460

2/4

Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har kommuner möjlighet
att ta ut en avgift i vissa typer av ärenden.

Taxa för tillsyn
-

Taxan avser tillsyn som föranletts av bestämmelserna i 2 kap 2§ LSO,
samt tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

-

Taxan består av en fast grundavgift och en rörlig timavgift.

-

För varje unik tillsyn enligt antingen LSO eller LBE debiteras en
grundavgift. I grundavgiften ingår 4 timmars tillsyn genom platsbesök
och bedömning av brandskyddet samt förberedelser såsom att gå
igenom ritningar/andra handlingar, avstämning med andra verksamheter (t.ex. bygglov och planenhet), resor och protokollskrivning.
Vid tillsynsbesök överstigande 4 timmar debiteras utöver grundavgiften
varje påbörjad halvtimme enligt en rörlig timavgift.

-

Vid flera objekt med samma ägare/nyttjanderättshavare på samma
fastighet, debiteras en grundavgift. I övriga fall debiteras en grundavgift
per objekt.

-

Ytterligare uppföljningsbesök debiteras verklig tid med hel förstatimme
och därefter med påbörjad halvtimme.

-

Om en ägare eller nyttjanderättshavare har ett eller flera objekt där
den totala tillsynen tar flera dagar, finns möjlighet att teckna speciell
överenskommelse om avgiften och vad som ska ingå.
Räddningschefen äger rätt att träffa sådan överenskommelse.

-

Grundavgiften är 3 492 kronor (4*873 kr) och timavgiften är på
873 kronor per timme.

Taxa för tillstånd
-

Taxan avser ansökan om tillstånd som föranletts av bestämmelser
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

-

Taxan består av en fast tillståndsavgift enligt tabellerna i bilaga 1
och en rörlig timavgift.

-

För tillståndshantering överstigande beräknad tid per kategori
debiteras utöver den fasta avgiften varje påbörjad halvtimme enligt
den rörliga timavgiften.

-

För övriga uppgifter enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor (LBE), t.ex. godkännande av föreståndare eller
avslag debiteras verklig tid med första timme och därefter varje
påbörjad halvtimme.

-

Tillståndsavgiften är enligt tabellerna i bilaga 1 och
timavgiften är på 873 kronor per timme.
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Bilaga 1
Kostnader för tillståndhantering enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor. Avgifterna är i SEK.
Anläggning för förvaring av brandfarlig vara, vätska eller gas, i cisterner samt anläggning
för förvaring och försäljning ur cistern
Mängd (liter)

Avgift nytt
tillstånd

Avgift förnyat
tillstånd

V<10 000

5238

2619

10 000 – 50 000

6984

3492

50 000 – 200 000

9603

5238

V > 200 000

17460

8730

Kommentar
Ca 1 cistern, ex mindre åkeri
Ca 2 cisterner, ex större åkeri,
detaljhandel, bensinstation
Ca 3 cisterner, ex detaljhandel,
bensinstation
Industri

Hantering av brandfarlig gas i lösa behållare
Avgift nytt
tillstånd

Avgift förnyat
tillstånd

V<4000

3492

1746

V>4000

5238

3492

Mängd (liter)

Kommentar

T ex publik verksamhet såsom skola,
sjukvård, restaurang och pensionat

Hantering av brandfarlig vätska i lösa behållare
Avgift nytt
tillstånd

Avgift förnyat
tillstånd

V<3000

3492

1746

Färgbutik, mindre industri

3000 – 10000

5238

3492

Större butik

V>10000

6984

3492

Större industri, lager

Mängd (liter)

Kommentar
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Innehav, förvärv och förvaring av explosiva varor
Avgift nytt
tillstånd

Avgift förnyat
tillstånd

Fyrverkeriförsäljning

5238

5238

Endast godkännande
av föreståndare

2619

2619

Explosiv vara, mindre
omfattning

6111

6111

Explosiv vara, större
omfattning

8730

8730

Omfattning

Kommentar
Försäljning i butik eller utomhus

Sprängkista,
ammunitionsförsäljning,
sportskytteklubb
Förvaring i större container eller
förråd

Kompletteringar
Mindre komplettering till gällande tillstånd (ett tillstånd
med maximalt 50 % av tidigare hanterad mängd och som
inte medför betydande förändringar i hanteringen)

873

Större komplettering till gällande tillstånd (utökning
däröver eller där flera olika ämnen ska hanteras i
kompletteringen)

2619

Administrativa åtgärder, t ex byte av tillståndshavare eller
avslag utan utredning

873

Avslag med utredning

3492

