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Taxebestämmelser för tillsyn enligt LSO och LBE samt
tillståndsgivning enligt LBE.
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna 1 – 4 i kommunens beslut att
anta taxan enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarlig och explosiva varor
(LBE).

Inledande bestämmelser
1§
Enligt denna taxa utgår avgift för
LSO
1. Tillsynsbesök
LBE
1. Tillsynsärende
2. Tillståndsprövning
3. Godkännande av föreståndare
LSO och LBE (samtidig tillsyn)
1. Tillsynsbesök (LSO)
2. Tillsynsärende (LBE)

Allmänna bestämmelser
2§
Beräkning av avgift
Avgift enligt tabell

Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna 1-4. Beloppen i tabellerna 1-4 har beräknats
genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har
multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.
Gällande taxa

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer eller när tillsynen
genomförts.
Handläggningskostnaden

Handläggningskostnaden per timme är 938 kronor för LSO och LBE.

Tidersättning

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar direktionen för
Nerikes Brandkår om skälig avgift grundad på tidersättning.
Höjning/sänkning av avgift

Finner direktionen för Nerikes Brandkår att det finns skäl som motiverar en höjning eller
sänkning av avgiften, äger direktionen för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag
besluta om detta.

3§
Ändring av taxan
Direktionen för Nerikes Brandkår beslutar om justering av beloppen i tabellerna 1-4 samt det
belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen.
PKV, Prisindex för kommunal verksamhet, används som index för prisjustering.
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

4§
Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren av tillstånd eller hos den där tillsynen
genomförts mot faktura när denne tillställts Nerikes Brandkårs beslut eller efter genomförd
tillsyn.
Avgift kan alternativt tas ut i förskott.
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.
Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske mot
eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.
Denna taxa träder i kraft den 2018-06-01

