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Sid 2

Allmänna bestämmelser
Kommunen ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) kontrollera att ägare eller
nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar håller ett skäligt brandskydd.
Enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska kommunen kontrollera
efterlevnaden av lagen och pröva ansökningar om tillstånd för hantering av brandfarlig eller
explosiv vara.
Enligt LSO 5 kapitlet, 4 § får kommunen föreskriva att en avgift ska betalas för tillsynsbesök
som föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 §. Enligt LBE § 27 får kommunen ta ut avgift för
tillsyn och tillståndsprövning.
Den bärande tanken är att varje verksamhet betalar avgift i paritet med den tidsåtgång tillsyn
eller tillståndshanteringen på objektet föranleder. De objekt som är omfattande och komplexa,
där tillsyn eller tillståndshantering tar mycket tid betalar mer för sina tjänster samtidigt som
små okomplicerade verksamheter inte drabbas lika hårt.
Taxan är uppbyggd på faktorer som utgår från tidsåtgång för handläggning och besök av
anläggningar/verksamheter.
De faktorer som använts vid beräkning av taxan för tillsyn enligt LSO och LBE är:








Verksamhetsklass
Start av ärende (ej debiterbart LSO)
Förberedelse tillsynsbesök
Restid
Besök
Efterarbete tillsynsbesök
Beredning, beslut och avslut av ärende (ej debiterbart LSO)

De faktorer som använts vid beräkning av taxan för tillstånd enligt LBE är:






Start av ärende: registrering, upprättande av ärende, fördelning av ärende
Bereda: inläsning, tekniska villkor, underhandskontakt, platsbesök/restid
Beslut: upprätta beslut, kvalitetsgranskning
Avsyning/Efterarbete: avsyningsbeslut(bevis), kvalitetsgranskning, restid
Avslut av ärende: beslut om avslut, gallring, arkivering

Timtaxan för tillsyn och tillståndsärenden är 875 kr/tim. Timavgiften är baserad på kostnader
för tillsynsförrättarens löne-, lokal-, fordons-, utbildnings- och arbetsmaterialkostnader mm.
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1 Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
Verksamhetsklass
enligt Boverkets
byggregler

Ärendetyp, Tillsyn LSO
1
2

3

4

Mindre industri, kontor, m.m.

VK1

Större industri, kontor m.m. Mer än 5000 kvm eller fler
VK1
än 50 anställda.
Mindre skola, publik lokal, restaurang med
alkoholservering, kulturbyggnad (publik) och dessutom VK2A
<=150 personer.
VK2A och ev.
Större skola. Fler än 300 elever.
VK2B

Avgift
3 719 kr
5 906 kr
3 719 kr
5 906 kr

5

Samlingslokal >150 personer <600 personer.

VK2B

6

Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning,
samlingslokal >600 personer.

VK2B eller VK2C 5 906 kr

7

Mindre hotell.

VK4

3 719 kr

8

Större hotell. Fler än 30 bäddar eller fler än 15 rum.

VK4

5 906 kr

9

Mindre gemensamhetsboenden, särskilda boenden.

VK3B, VK5B

3 719 kr

10

Större gemensamhetsboenden, särskilda boenden. Fler
än 12 boendeplatser.

VK3B, VK5B

5 906 kr

11

Vårdmiljöer, förskolor och daglig verksamhet.

VK5A

3 719 kr

12

Vårdmiljö sjukhus och fängelser.

VK5C, VK5D

5 906 kr

Samtliga
verksamhetsklasser

1 750 kr

Samtliga
verksamhetsklasser

Timavg.

13

14
15

Objekt där ordinarie taxa inte bedöms skälig på grund
av objektets ringa risk alternativt okomplicerade
utformning.
Objekt där ordinarie taxa inte bedöms skälig på grund
av objektets speciella eller komplicerade utformning.
Efterkontroll av brister och åtgärder.

3 719 kr

1 750 kr
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2 Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Ärendetyp, Tillsyn LBE

Avgift

1 Förvaring av explosiv vara i mindre omfattning.

3 281 kr

2 Förvaring av explosiv vara.

4 813 kr

3 Förvaring av explosiv vara större omfattning.

7 000 kr

4 Förvaring och hantering av brandfarlig vara i mindre omfattning.

3 281 kr

5 Förvaring och hantering av brandfarlig vara.

4 813 kr

6 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i större omfattning.

7 000 kr

7

Objekt där ordinarie taxa inte bedöms skälig på grund av objektets speciella
eller komplicerade utformning.

8 Efterkontroll av brister och åtgärder.

Timavg.
1 750 kr
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3 Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn
Verksamhetsklass
enligt Boverkets
byggregler (BBR)

Ärendetyp, Tillsyn LSO
1 Mindre industri, kontor, m.m.

VK1

Större industri, kontor m.m. Mer än 5000 kvm eller fler
VK1
än 50 anställda.
Mindre skola, publik lokal, restaurang med
3 alkoholservering, kulturbyggnad (publik) och dessutom VK2A
<=150 personer.
VK2A och ev.
4 Större skola. Fler än 300 elever.
VK2B
2

5 Samlingslokal >150 personer<600 personer.
6

Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning,
samlingslokal >600 personer.

VK2A

Avgift
3 391 kr
5 578 kr
3 391 kr
5 578 kr
3 391 kr

VK2B eller VK2C 5 578 kr

7 Mindre hotell.

VK4

3 391 kr

8 Större hotell. Fler än 30 bäddar eller fler än 15 rum.

VK4

5 578 kr

9 Mindre gemensamhetsboenden, särskilda boenden.

VK3B, VK5B

3 391 kr

VK3B, VK5B

5 578 kr

11 Vårdmiljöer, förskolor och daglig verksamhet.

VK5A

3 391 kr

12 Vårdmiljö sjukhus och fängelser.

VK5C, VK5D

5 578 kr

10

13

Större gemensamhetsboenden, särskilda boenden. Fler
än 12 boendeplatser.

Tillsyn av byggnad eller verksamhet som inte omfattas av krav på skriftlig
redogörelse.

Ärendetyp, Tillsyn LBE

1 859 kr
Avgift

14 Förvaring av explosiv vara i mindre omfattning.

1 859 kr

15 Förvaring av explosiv vara.

2 953 kr

16 Förvaring av explosiv vara större omfattning.

4 484 kr

17 Förvaring och hantering av brandfarlig vara i mindre omfattning.

1 859 kr

18 Förvaring och hantering av brandfarlig vara.

2 953 kr

19 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i större omfattning.

4 484 kr
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4 Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Ärendetyp, Tillstånd LBE

Avgift

1

Mindre omfattande hantering och överföring explosiv vara.
Exempel: mängd riskgrupp 1.3, 1.4 och 1.6, mindre än 200 kg och
mängd riskgrupp 1.1, 1.2 och 1.5 mindre än 60 kg.

3 938 kr

2

Hantering och överföring explosiv vara.

6 563 kr

3

Mycket omfattande eller komplex hantering och överföring av explosiv
vara.
Exempel: Mängd riskgrupp 1.1, 1.2 och 1.5 större än 10 000 kg.

11 813 kr

4

Endast godkännande av föreståndare för explosiva varor.

2 625 kr

5

Endast överföring av explosiva varor.

2 625 kr

6

Mindre omfattande förvaring och hantering av brandfarliga varor.
Exempel: Inga cisterner och ingen brandreaktiv vara samt volym
brandfarlig vätska klass 1 & 2a mindre än 1000 liter, volym brandfarlig
vätska klass 2b och 3 mindre än 20 000 liter och volym brandfarlig gas
mindre än 500 liter.

3 938 kr

7

Förvaring och hantering av brandfarliga varor.

6 563 kr

8

Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av
brandfarliga varor.
Exempel: Volym brandfarlig vätska större än 150 000 liter eller volym
brandfarlig gas större än 10 000 liter eller mängd ammoniumnitrat
större än 10 ton eller mängd organisk peroxid större än 200 kg eller
cistern med väteperoxid.

11 813 kr

9

Innehavarskifte av befintligt tillstånd.

2 188 kr

Mindre förändring av befintligt tillstånd. Definition av mindre
10 förändring; den förändrade volym- eller mängdökningen är mindre än
det som anges för mindre omfattning.

2 188 kr

11 Avslag av tillståndsansökan.

2 188 kr

Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn skett eller den som ansökt om tillstånd mot
faktura.
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer.
Indexuppräkning
Första årets angiven taxa avser 2020 = 875 kr/tim. För efterföljande år indexregleras taxan med
Sveriges Kommuner och Regioner prisindex för Kommunal verksamhet (PKV).
Startår för PKV är oktober 2019.
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Kommunfullmäktige i Piteå beslutar 2020-06-22 § 132 och Kommunfullmäktige i Älvsbyn
beslutar 2020-xx-xx § xx att delegera rätten att årligen indexreglera Taxa för tillstånd och
tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt Taxa för tillsyn enligt
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor till Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn.
Antagen KF 2020-06-22 § 132
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