Taxa för tjänster inom förebyggande avdelningens
verksamhetsområde 2020
Allmänt
Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778), lagen om brandfarliga och explosiva varor
(2010:1011) och lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799) får en avgift tas ut i samband
med tillsyn, vilket innefattar besök på platsen och den tid som tillsynen tar inkluderat planering.
Vart tillsyn ska ske och med vilka intervall beslutas av kommunen genom beslut för varje
tillsynsobjekt, detta presenteras i en tillsynsplan som upprättas inför varje nytt kalenderår.

Tillämpning
Enligt denna taxa erläggs avgift för:
 Yttrande till byggnadsnämnden
 Deltagande i samrådsmöten enligt plan och bygglagen
 Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
 Tillsyn och tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor
 Tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
 Timtaxa för utbildning

Beräkning av avgiften
Avgiften består av en timtaxa vars storlek årligen fastställs av de tre ägarna till
kommunalförbundet Medelpads Räddningstjänstförbund. För 2020 är avgiften fastställd till
1006 kr/timme. För ägarkommunernas olycksförebyggande utbildning så tas en interntimkostnad på 705 kr.
Taxan för 2020 har i detta dokument baserats på en förändring enligt Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).
Debiterad tid fastställs enligt följande princip:
 Påbörjad 1.a timme räknas som hel timme
 Därefter debiteras timkostnaden där påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.

Beräkning av avgift för tillsyn enligt lag (2003:778) LSO, lag
(2010:1011) LBE samt lag (2014:799) lagen om
sprängämnesprekursorer
Avgiften består av en timtaxa vars storlek årligen fastställs av förbundsdirektionen. För 2020
är avgiften fastställd till 1006 kr/timme. Vid samordad tillsyn, det vill säga när tillsyner från
olika lagstiftningar exempelvis LSO och LBE sker vid samma tillfälle, debiteras den
sammanlagda tiden enligt ovan
Avgiften beräknas enlig bilaga A.

Tillståndsgivning och godkännande av föreståndare för
brandfarliga och explosiva varor
Brandfarliga varor
För lag (2010:1011) får även en avgift för tillståndsprövning och arbeten som inkluderas i detta
tas ut. Timtaxa för tillståndshanteringen är densamma som för tillsyn, 1006 kr/timme. Timtaxan
justeras årligen efter Medelpads räddningstjänstförbunds direktions beslut.
Härutöver debiteras med fast grundavgift för olika typer av ärenden, enligt nedan. För speciella
ärenden, till exempel mer komplexa ärenden som kräver stor arbetsinsats och avsyning utöver
den som inte ingår i den normala tillståndshanteringen, debiteras timersättning.

Nytt tillstånd – nyetablering eller förnyat
Mindre anläggning, gasol eller dylikt
Gäller till exempel restauranger och skolor.
Behandla en ansökan, ett avsyningsbesök
Grundavgift 5 timmar.
Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid och/eller mer än ett
avsyningsbesök debiteras timersättning.
Mindre anläggning för till exempel förvaring och/eller försäljning ur cistern
Gäller till exempel bensinstationer.
Behandla en ansökan, ett avsyningsbesök
Grundavgift 9 timmar.
Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid och/eller mer än ett
avsyningsbesök debiteras timersättning.
Stor anläggning
Gäller till exempel transportdepåer, biogasanläggningar.
Behandla en ansökan, ett avsyningsbesök
Grundavgift 13 timmar.
Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid och/eller mer än ett
avsyningsbesök debiteras timersättning.

Övrigt1
Förändring av (gällande) tillstånd – ägarbyte eller komplettering
Grundavgift 3 timmar.
Avslag på ansökan
Grundavgift 1 timme.
Speciella ärenden
För speciella ärenden, till exempel områdestillstånd och transporter i rörledning, liksom mer
komplexa ärenden som kräver stor arbetsinsats och avsyning utöver den som inte ingår i den
normala tillståndshanteringen, föreslås debitering per arbetad timma.

1

Byter man föreståndare och vill endast förnya tillståndet för det, tas en mindre avgift ut.

Explosiva varor
Timtaxa för tillståndshanteringen, 1006 kr per timme. Samma taxa som ligger till grund för
tillsyn enligt 2 kap. 2 § LSO.
Härutöver debiteras med fast grundavgift för olika typer av ärenden, enligt nedan. För speciella
ärenden, till exempel mer komplexa ärenden som kräver stor arbetsinsats och avsyning utöver
den som inte ingår i den normala tillståndshanteringen, debiteras timersättning.
Fast grundavgift2,3,4
5 timmar, nytt tillståndsärende för förvärv handel/överföring och förvaring
4 timmar, nytt tillståndsärende för förvärv och handel/överföring
3 timmar, förnyat tillstånd för förvärv och handel/överföring
1 timme, nytt tillståndsärende för godkännande av föreståndare
Tillstånd till överföring ingår om man söker för förvaring av explosiv vara. Vid enbart ansökan
av överföringstillstånd debiteras timtaxa. Normalt beräknas handläggning av
överföringstillstånd till en timma.
Övrigt
För speciella ärenden, till exempel områdestillstånd och andra mer komplexa ärenden som
kräver stor arbetsinsats och avsyning utöver den som inte ingår i den normala
tillståndshanteringen, debiteras timersättning.

2

Under förutsättning att inga förändringar har skett i verksamheten från det tidigare ansökningstillfället, då man
fick tillstånd för första gången samt att ansökan om förlängning innehåller alla nödvändiga dokument för
tillståndshanteringen debiteras en lägre avgift. Har någon förändring skett i verksamheten behöver verksamheten
söka nytt tillstånd.
3
Byter man föreståndare och vill endast förnya tillståndet för det, tas en mindre avgift ut.
4
Förlänger man tillståndet ingår godkännandet av föreståndare.

