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Taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO och Lag
om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011), LBE från 2015-01-01.

Enligt Lag om skydd mot olyckor, LSO och Lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE är
kommunen tillsynsmyndighet med skyldighet att kontrollera efterlevnaden av dessa lagar.
För den tillsyn som sker på plats ute i verksamheterna har kommunen rätt att ta ut avgift.
Avgiften kostnadsberäknas utifrån den faktiska tidsåtgång som krävs för genomförande av
tillsynsbesök med en fastställd grundavgift. Grundavgiftens storlek beror på tillsynens
omfattning. Om platsbesöket tar längre tid än vad grundtaxan anger läggs ytterligare timtid på.
Som underlag till nedanstående grundavgifter har en timavgift på 873 kr/tim avseende år 2015
tillämpats. Timavgiften är baserad på kostnader för tillsynsförrättarens löne-, lokal-, fordons-,
utbildnings- och arbetsmaterialkostnader mm.

1.

Tillsyn enligt LSO, på objekt som omfattas om inlämnande av skriftlig brandskydds
redogörelse debiteras en grundavgift på 3492 kr. Om tillsynsbesöket på plats överstiger två
timmar debiteras ytterligare 873 kr per påbörjad timme som tillsynen tar till anspråk.
I grundavgiften ingår följande:
- förberedelser för besök.
- resa, tur och retur.
- två timmars besök på plats.
- uppföljning och registrering – protokoll/föreläggande m.m.
Vid samtidig tillsyn enligt LBE på ovanstående objekt, och hanteringen är
tillståndspliktigt, debiteras ytterligare 2 ∙ 873 kr= 1746 kr.

2.

Där övrig tillsyn enligt LSO utförs, samt objekt enligt punkt 1, där den taxan inte bedöms
skälig på grund av objektets ringa risk alternativt okomplicerade utformning debiteras en
grundavgift på 1746 kr.
Om tillsynsbesöket på plats överstiger en timme debiteras ytterligare 873 kr per påbörjad
timme som tillsynsbesöket tar till anspråk.
I grundavgiften ingår följande:
- förberedelser för besök.

ADRESS
Älvgatan 29
956 31 ÖVERKALIX

TELEFON
0926 101 31

FAX
0926 777 89

E-POST
bernt.holmstrom@overkalix.se

- resa tur och retur.
- en timmes tillsynsbesök på plats.
- uppföljning och registrering – protokoll/föreläggande.
Samtidig tillsyn enligt LBE på ovanstående objekt och hanteringen är tillståndspliktigt,
debiteras ytterligare 2 ∙ 873 kr= 1746 kr.
3.

Där tillsyn enligt LBE utförs och tillsynsbesöket överstiger en timme debiteras en
grundavgift på 3492 kr. Om tillsynsbesöket på plats överstiger två timmar debiteras
ytterligare 873 kr per påbörjad timme som tillsynen tar till anspråk.
I grundavgiften ingår följande:
- förberedelser för besök.
- resa, tur och retur.
- två timmars besök på plats.
- uppföljning och registrering – protokoll/föreläggande m.m.

4.

Där tillsyn enligt LBE utförs och tillsynsbesöket understiger en timme debiteras en
grundavgift på 1746 kr.
I grundavgiften ingår följande:
- förberedelser för besök.
- resa tur och retur.
- en timmes tillsynsbesök på plats.
- uppföljning och registrering – protokoll/föreläggande.

5.

Där tillsynsbesök enligt LSO och LBE utförs oplanerat/oannonserat på dagtid uttas faktisk
timavgift för varje påbörjad timme.

6.

Där tillsynsbesök enligt LSO och LBE utförs på kvällstid uttas faktisk timavgift för varje
påbörjad timme. Ytterligare 50 % läggs på som kompensation för obekväm arbetstid.

7.

Vid planerad tillsyn som inte går att genomföra p.g.a. att representant för
ägaren/nyttjanderättshavaren inte infinner sig på uttalad tid och plats eller av annan
anledning inte kan delta vid tillsynen uttas en avgift motsvarande timavgiften.

Indexuppräkning
Första årets angiven taxa avser 2005 = 675: -/tim. För efterföljande år indexeras taxan enligt
arbetskostnadsindex AKI för tjänstemän inom privat sektor enligt SCB (SNI P-S – preliminära
siffror). Taxan för 2015 utgör därmed 2014 års taxa justerat med den procentuella förändringen
i AKI från september 2013 till september 2014. Motsvarande gäller för påföljande år.

Anm.
AKI september 2013 – september 2014
= 2,1 %
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