
Räddningstjänsten

Bilaga, taxebestämmelser 2019

Tillämpning av taxan för tillsyn

Inledande bestämmelser

Taxan avser tillsyn som föranletts av bestämmelserna i 2 kap 2§ LSO.

Enligt 5 kap 4§ LSO får en kommun föreskriva att en avgift ska betalas för tillsynsbesök.

Taxan reglerar även avgift för tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 27§ LBE.

Taxan består av en handläggningsavgift och en rörlig timavgift.

Den rörliga avgiften debiteras med hel första timme och därefter med påbörjad halvtimme.

Uppföljningsbesök debiteras med halv handläggningsavgift och rörlig timavgift.

Specialfall

Om en ägare eller nyttjanderättshavare har en eller flera verksamheter där den totala

tillsynen tar flera dagar, finns möjlighet att teckna speciell överenskommelse om avgiften.

Räddningschefen äger rätt att träffa sådan överenskommelse.

Tillstånd, tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor

Denna tabell är ursprungligen från Plan och bygglovstaxa 2011 från SKL.

Ytterligare objekt och HF värden är tillförda till listan. Avgiften tas ut enligt 27§ Lag (2010:1011)

om brandfarliga och explosiva varor.  Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen.

Avgift = HF x mPBB x N

HF är handläggningsfaktorn för respektive objekt.

N motsvarar 0,8 i en kommun som har färre än 20 000 invånare.

mPBB är en tusendel av gällande prisbasbelopp. (Motsvarar 44,4 för 2014)

Beräkning för exempel explosiv vara mindre omfattning är följande:

150*42,8*0,8= 5 136 kronor för ett tillstånd.

Allmänna bestämmelser

Reglering av timkostnad:

Timavgiften regleras enligt gällande räddningstjänstens taxa för tjänster och materialuthyrning.

Överklagande av avgift:

Bestämmelser finns i kommunallag, förvaltningslag och speciallagstiftning.

Kommunens beslut om avgiftsuttag kan överklagas till länsstyrelse, därefter eventuellt 

förvaltningsdomstol.

Överklagande ska ske skriftligen inom tre veckor från mottagandet av beslutet.

Överklagandet ställs till länsstyrelse/förvaltningsdomstol men lämnas till kommunstyrelsen som 

skickar överklagandet jämte kommunens beslutsunderlag vidare till aktuell instans.

Om räddningstjänsten finner att klaganden har fog för sitt överklagande kan den själv ändra sitt beslut.

Överklagandet behöver då inte vidarebefodras för ny prövning.

Sänkning av avgift

Räddningschefen äger rätt, om det finns särskilda skäl (större komplexa anläggningar

och objekt eller vid nyetablering) som kan ta längre tid som motiverar en sänkning av avgiften

vid ett uppdrag, besluta om en sådan.


