Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor
samt övriga olycksförebyggande tjänster
Beslutad av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, § 28.
Taxan gäller fr.o.m. 14 mars 2011.
Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
a) grundavgift LBE
b) timavgift, rörlig
Övriga olycksförebyggande tjänster/uppdrag

2 264 kr
800 kr/timme
800 kr/timme

Tillämpning av taxan vid tillsyn
Inledande bestämmelser
Taxan reglerar även avgift för tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, 27§ LBE.
Taxan består av en grundavgift och en rörlig timavgift.
Underlag för beräkning av tidsomfattning framgår i bilaga till denna taxa.
Den rörliga avgiften debiteras med hel förstatimme och därefter med påbörjad halvtimme.
Uppföljningsbesök debiteras med halv grundavgift och rörlig timavgift. Se bilaga.
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.
Allmänna bestämmelser
Reglering av timkostnad
Servicenämnden äger rätt att, inför nytt kalenderår, höja den grundläggande timkostnaden i
denna taxa. Statistiska Centralbyråns, SCB, lönekostnadsindex skall tillämpas. Basmånad vid
indexuppräkning är oktober året innan justering sker per den första januari. Taxans första
justeringen sker för verksamhetsåret 2012. 2010 utgör basåret för taxans införande.
Sänkning av avgift
Räddningschefen äger rätt, om det finns särskilda skäl som motiverar en sänkning av avgiften
vid ett uppdrag, besluta om en sådan.
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Taxeberäkning gällande tillsynsverksamhet LBE
Tillsynstaxa
Grundavgift
Bokning av besök
Förberedelse inför besök
Restid
Protokollskrivning
Summa

Separat tillsyn
LBE
Tid (timmar)

Samordnad tillsyn
LSO och LBE
Tid (timmar)
Uträkning
0,33
0,33 Genomsnittstid 20 minuter
0,75
1 Genomsnittstid 45 minuter. Samordnad tillsyn, LBE, 60 minuter. Granska ritningar,
brandskyddsdokumentation, tidigare protokoll, skriftlig redogörelse med mera
0,75
0,75 Beräknad genomsnittlig restid 45 minuter, tur o retur.
1
1,5 Genomsnittstid 60 minuter ett protokoll och 90 minuter för 2 protokoll , LBE,på samma
objekt
2,83
3,58

Rörlig timavgift

Tid för besöket ute på platsen. Debiteras med hel förstatimme därefter med påbörjad halvtimme

Uppföljningskostnad

I den mån uppföljning kan göras via telefon alt. åtgärdskvitto ingår detta i grundavgiften efter första besöket. I de fall återbesök behöver
ske på plats debiteras timkostad för tiden på plats likt ovan samt 1/2 grundavgift. Detta förväntas då täcka bokning, förberedelse, restid
och protokollskrivning.

