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INLEDANDE BESTÄMMELSER  

1 § 

Enligt denna taxa utgår avgift för: 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
Tillsynsbesök 
 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
Tillsynsärende 
Tillståndsprövning 
Godkännande av föreståndare 

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
(samtidig tillsyn) 
Tillsynsbesök (LSO) 
Tillsynsärende (LBE) 

2 §  

Beräkning av avgift 
Avgiften för en viss åtgärd framgår av bilaga.  

Gällande taxa 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer eller när tillsynen 
genomförts. 

Handläggningskostnaden 

Handläggningskostnaden per timme är 939 kronor för LSO och 939 kronor för LBE. 
Vid samordnad tillsyn enligt LSO och LBE är handläggningskostnaden den sammanräknade 
tidsåtgången. 

Höjning/sänkning av avgift 

Finner samhällsbyggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller 
sänkning av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag 
besluta om detta. 
 
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den nämnd 
eller det kommunala bolag som har att tillämpa taxan. 

3 § 

Ändring av taxan 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om justering av beloppen samt det belopp som ska 
utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, under 
förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till nämnden eller 
kommunalförbundet och på vilka villkor det sker. 

Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. 
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4 § 

Betalning av avgift 

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren av tillstånd eller hos den där 
tillsynen genomförts mot faktura när denne tillställts samhällsbyggnadsnämndens beslut 
eller efter genomförd tillsyn. 
 

Avgift kan alternativt tas ut i förskott. 

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 

Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske 
mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden. 

Denna taxa träder i kraft 2020-04-01.     
 
Moms tillkommer på angivna belopp, dock ej vid myndighetsutövning. 

 
Tillsyn enligt LSO och LBE 
 
1. 2 113 kronor 
Grundbelopp per objekt, inkluderar administrativ granskning, en timmes tillsynsbesök, 
transporter, efterarbeten. 
 
2. 939 kronor per timme. 
Därefter påbörjad halvtimme debiteras med halv timtaxa, 470 kronor. 
* Annan tillsyn och besiktning på begäran, taxa enligt punkt 1 och 2. 
* Samråd enligt § 9 förordningen om brandfarliga och explosiva varor, taxa enligt punkt 2. 
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Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 
1. 2 113 kronor. 
Grundbelopp, inkluderar två timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande, 
platsbesök för en avsyning samt medgivande om driftsättning). 
 
2. 939 kronor per timme. 
Timtaxa, påbörjad halvtimme debiteras med halv timtaxa 470 kr. 
 
3. 2 113 kronor. 
Förlängning av tillstånd, enligt punkt 1 och 2. 
 
4. 2 113 kronor. 
Byte av ägare eller verksamhetsutövare, grundbelopp. 
 
5. 3 925 kronor. 
Avslag med utredning. 
 
6. 2 113 kronor. 
Avslag utan utredning. 
 
 

Tillstånd och hantering av explosiva varor 

 
Mindre omfattning, mindre än 60 kilo inklusive godkännande av en föreståndare. 
1. 2 113 kronor. 
Grundbelopp, inkluderar två timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande, 
platsbesök för en avsyning samt medgivande om driftsättning.) 
 
2. 939 kronor. 
Timtaxa påbörjad halvtimme debiteras med halv timtaxa 470 kronor. 
 
3. 2 113 kronor. 
Förlängning av tillstånd debiteras grundbelopp. 
 
Större omfattning, större än 60 kilo inklusive godkännande av en föreståndare. 
1. 3 925 kronor. 
Grundbelopp, inkluderar fyra timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande, 
platsbesök för en avsyning samt medgivande om driftsättning). 
 
2. 939 kronor per timme. 
Timtaxa, påbörjad halvtimme debiteras med halv timtaxa 470 kronor. 
 
3. Förlängning av tillstånd debiteras enligt punkt 1 och 2. 
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Tillstånd till handel, inklusive godkännande av en föreståndare 
1. 3 925 kronor. 
Grundbelopp, inkluderar fyra timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande, 
platsbesök för en avsyning samt medgivande om driftsättning). 
 
2. 939 kronor per timme. 
Timtaxa, påbörjad halvtimme debiteras med halv timtaxa 470 kr. 
 
3. 2 113 kronor. 
1. Grundbelopp, inkluderar två timmars arbete (administrativ granskning, 
remissförfarande) 
 
Godkännande av föreståndare 
1. 1 878 kronor per person. 
Grundbelopp, inkluderar två timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande). 
 
Avslag 
Avslag med utredning 3 925 kronor 
Avslag utan utredning 2 113 kronor 
 
Ändring 
Ändring av gällande tillstånd, aktuellt grundbelopp + timtaxa. 
 
 

 
 


