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Avgift för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt tillståndsbeslut
för hantering av brandfarlig och explosiv vara enligt LBE
Enligt LSO och LBE får kommunen ta ut en avgift för tillsynsbesök, tillståndsprövning samt
godkännande av föreståndare för brandfarlig vara. För kommunal handläggning gäller allmänt
självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3 c § kommunallagen. Avgifterna svarar mot kostnaderna
(timavgiften) för de tjänster som tillhandahålls.
•

Timavgiften är 910 kr

Tillsyn enligt LSO och/eller LBE

•

Grundavgift vid tillsyn enligt LSO alt. LBE (2 tim)

•

Grundavgift vid samordnad tillsyn enligt LSO och LBE (2,5 tim) 2275 kr

1820 kr

Grundavgiften omfattar normalt för- och efterarbete samt körtid till objektet. Grundavgiften vid
tillsyn enligt LSO respektive LBE är 2 timmar, och vid samordnad tillsyn enligt LSO och LBE
2,5 timmar (då objektet omfattas av båda lagstiftningarna LSO och LBE och då genomgång av
båda lagstiftningarna görs vid samma tillfälle).
Platsbesöket debiteras därefter per påbörjad halvtimme.
Efter varje tillsyn görs en uppföljning i form av inskickade handlingar, telefonsamtal etc. I de fall
uppföljningsbesök görs på plats debiteras den faktiska tiden.
Vid tillsyn (vid ett och samma tillsynstillfälle) av flera objekt med samma fastighetsägare
alternativt nyttjanderättshavare på samma fastighet debiteras en grundavgift.
I de fall där grundarbetet avviker från normalt arbete kan individuell tidsberäkning tillämpas. I
tidsberäkningen ska den faktiska tiden för nedlagd arbetstid tillämpas.
Tillståndsbeslut och godkännande av föreståndare enligt LBE

Avgift vid tillståndsbeslut enligt LBE baseras på nedlagd handläggningstid för det aktuella
objektet. I tidsberäkningen ska den faktiska tiden användas som debiteringsunderlag, dock ska
schablontiden för restid (0,5 timme) för avsyning eller annat platsbesök användas.
För revidering av uppgifter om föreståndare för brandfarlig och explosiv vara (för gällande
tillstånd) tas avgift inte ut.
För godkännande av föreståndare för explosiv vara tas avgift ut motsvarande nedlagd
handläggningstid.
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