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Taxa för TILLSTÅND till hantering av brandfarliga varor.
§ 1 Inledande bestämmelser
Denna taxa gäller för tillståndsprövning av hantering och överföring av brandfarliga varor
enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) LBE, och Förordning om
brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1075) FBE. Grunden för uttag av avgift återfinns i
lagens 27 §.
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabell.
§ 2 Allmänna bestämmelser
2.1 Beräkning av avgift
Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att en timkostnad (TK), som årligen kan ändras,
multipliceras med för ärendet tillämplig handläggningsfaktor (HB) enligt tabell 1 eller genom
tidsersättning.
Timkostnaden (TK) fastställs för 2015 till 873: -/timme.
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets diarieföring.
Om Kommunstyrelsen (KS) nedan kallad KS, finner att det finns särskilda skäl som motiverar
en höjning eller minskning av avgiften, kan nämnden för ett visst ärende besluta om en sådan.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar KS om skälig avgift
grundad på tidsersättning.
2.2 Fastställande och ändring av timkostnad i taxan
Kommunfullmäktige (KF) fastställer initialt taxans timkostnad.
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.
2.3 Indexuppräkning
2011 års timkostnad fastställs av Kommunfullmäktige. 2011 utgör basåret för taxans införande.
För efterföljande år den 1 april indexeras timkostnaden enligt arbetskostnadsindex AKI för
tjänstemän inom privat sektor enligt SCB (SNI P-S – preliminära siffror). Timkostnaden för
2015 justeras med den procentuella förändringen i AKI från september 2013 till september
2014.
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2.4 Avgiftens betalande
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden mot räkning när KS skickat beslutet till denne.
2.5 Upplysning om överklagande
KS:s beslut om debitering kan överklagas enligt LBE § 34. Den som vill överklaga ska ge in
överklagan till KS inom tre veckor från den dag denne fick del av beslutet.
§ 3 Särskilda bestämmelser för avgift m.m.
3.1 Beräkning av avgift
Avgiften utgör summan av kostnaderna för de åtgärder som KS vidtar i samband med ansökan
om tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (t.ex. samråd, handläggning,
kommunicering, avsyning mm.).
3.2 Dröjsmålsränta
Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen
från förfallodagen tills betalning sker.
Övrigt
Vissa av KS:s uppgifter räknas inte in i avgiftsunderlaget. Hit hör bl.a. information och allmän
rådgivning.
Tidsersättning
Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller anmälningar som inte anges i tabell 1 ska
tidsdebiteras med timkostnad (TK) för använd handläggningstid i ärendet.
I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader.
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Tabell 1
Avgift för tillstånd till hantering av brandfarliga varor
Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen.
Avgift för tillstånd till hantering av brandfarliga varor = HB × TK
HB = Handläggningsfaktor för explosiva varor
TK = Timkostnad

Aktivitet
Hantering (förvaring, användning mm)
1 Cistern
2-4 cisterner
5- cisterner
Lösa behållare
Lösa behållare (mindre anläggning 1)
Hantering vid försäljningsställe
1 Cistern
2-4 cisterner
5- cisterner
Lösa behållare
Tillägg för förvaring i lös behållare
Övrigt
Nytt tillstånd enligt 19-20 § FBE
(innehavarskifte eller annat)
Mindre komplettering till ett gällande
tillstånd (inte utökad tid)
Avslag

Nytt tillstånd
HB

Förnyat tillstånd
HB

7,5
12,5
15
10
5

3,5
5
6
5
3

12,5
15
20
12
5

5
6
7,5
6
3

1,5
1,5
1,5

1,5

Kommentarer
Speciella och komplicerade ärenden, t.ex. områdestillstånd och transporter i rörledning
liksom förhandsbesked, extra besiktning och andra åtgärder som inte redovisas i tabellen kan
debiteras med tidsersättning.
Kommunstyrelsen har en särskild taxa för den tillsyn och handläggning som de utför enligt
LBE.
1 Med mindre anläggning menas skolor, restauranger,
2 Exempelvis bensinstationer eller liknande.
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sprutmåleri eller liknande.
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