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TAXA FÖR TILLSTÅND OCH TILLSYN ENLIGT LAGEN OM SKYDD 
MOT OLYCKOR OCH LAGEN OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA 
VAROR 
 
1. Inledande bestämmelser 
 
Enligt denna taxa erläggs avgift för 
1.1 Tillsyn enligt 2 kap 2 § lagen om skydd mot olyckor 
1.2 Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 

2010:1011). 
 
2. Allmänna bestämmelser 
 
2.1 Beräkning av avgift 

 
Avgiften för tillsyn beräknas genom att en timavgift multipliceras med 
antalet förrättningstimmar. Denna avgift debiteras per påbörjad förrätt-
ningstimme. För varje påbörjad förrättning debiteras en extra timme för att 
täcka administrationskostnader och körtid. Timavgiften är 655 kronor. 
 
Avgiften är indexreglerad och följer löneutvecklingen inom brandskydds-
avdelningen eller motsvarande för perioden oktober--oktober. Basmånad 
för reglering är oktober 1990. 

 
 Avgiften för tillstånd beräknas genom att en timavgift multipliceras med 

handläggningstiden. Handläggningstiden finns reglerad i bilaga. 
 Timavgiften är 803 kronor. Avgiften är indexreglerad och följer 

löneutvecklingen enligt Statistiska Centralbyråns lönekostnadsindex. 
Basmånad vid indexuppräkning är oktober året innan justering sker per den 
första januari. Taxans första justering sker för verksamhetsåret 2012. År 
2012 utgör basåret för taxans införande. 

 
 I de fall ett ärende inte kan kategoriseras in under något typärende eller om 

ärendet är komplicerat eller särskilt tidskrävande ska den, för ärendet, 
faktiska handläggningstiden tillämpas Restiden för varje besök på 
anläggningen schablonberäknas till 0,75 timme. 

 
 Tillståndsgivaren äger rätt, om det finns särskilda skäl som motiverar en 

sänkning av avgiften vid ett uppdrag, att besluta om sådan. 
 
2.2 Ändring i taxan 

 
Ändring av denna taxa beslutas av kommunfullmäktige. Indexregleringen 
hanteras av kommunstyrelsen. 
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2.3 Avgiftens erläggande 

 
Avgift enligt denna taxa erläggs av ägare/innehavare för tillstånds-
/tillsynsobjekt. Avgiften erläggs mot räkning efter vidtagen åtgärd. 

 
 Betalas inte avgift för tillstånd inom tid som föreskrivits i räkning utgår 

dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen tills betalning sker. 
 
3. Särskilda bestämmelser 
 
Då ärenden är av sådan speciell natur eller svårighetsgrad att kommunstyrelsen 
(räddningsnämnden) finner det nödvändigt att anlita särskild sakkunnig erläggs 
ersättningen åt denna av ägare/innehavare. 
 
4. Ikraftträdande 
 
Denna taxa träder i kraft 2010-11-01. 
---------------- 
Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 § 194. Ändrad enligt beslut i 
kommunfullmäktige 2010-10-21, § 103. 
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