Konsoliderad föreskrift om taxor för tillsyn enligt Lag om
skydd mot olyckor och för tillsyn samt tillstånd enligt Lag om
brandfarlig och explosiv vara för Borlänge, Falun, Gagnef,
Ludvika och Säters kommuner.
Med stöd av 5 kap 4§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt 27§ Lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor har Räddningstjänsten Dala Mitt medlemskommuner
föreskrivit följande.
Inledande bestämmelser
1§

Denna författning innehåller bestämmelser om taxor i Borlänge, Falun, Gagnef,
Ludvika och Säter kommun för olycksförebyggande uppgifter enligt:
1. 5 kap 4§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (brandskyddstillsyn).
2. 27§ Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (tillstånd för och
tillsyn av brandfarlig och explosiv vara).

2§

I denna författning används följande begrepp med nedan angiven betydelse.

Avisering

I normalfallet föregås en förrättning av en kallelse, avisering eller
meddelande om besök för att ge den som tillsynas eller ansökt om
tillstånd möjlighet att förbereda sig inför besöket. Av detta följer att
aviseringen ska skickas ut i så pass god tid att den enskilde ges
möjlighet till förberedelse eller om möjligt omplanering, normalt ca 2
veckor. I vissa sammanhang, framförallt de tillsyner som kan
sekretessbeläggas med stöd av OSL 17 kap 1§, ska inte förrättning
föregås av avisering.

Beslut med vite

Tillsynsmyndigheten har enligt LSO möjlighet att förena beslut med
vite enligt Lag (1985:206) om viten. Vitet i sig tillfaller ej kommunen
men kostnader som uppstår till följd av vitesbeslut är debiterbara och
debiteras med tidsbaserad avgift till följd av sådana ärendens
komplexitet. En vitesprocess kan omfatta, men är inte begränsat till,
följande delmoment: beredning av kommunikation, kommunikation,
beredning av beslut, beslut, delgivning av beslut, efterkontroller,
begäran om utdömande av vite, mm.

Fyrverkeriförsäljning

Försäljning av kommersiella fyrverkerier där inga krav finns på
köparen avseende utbildning eller tillstånd för användande eller
förvarande. Vilka pyrotekniska artiklar detta är framgår av MSBFS
2019:1 2 kap 6§.

Förrättning

Samlingsbegrepp för utförande av lagstadgad tillsyn eller kontroll på
plats vid berörd byggnad eller anläggning med alla därtill hörande
arbetsmoment. En förrättning kan omfatta flera
byggnader/anläggningar vid samma tillfälle och är därför framförallt
relaterat till den period som myndigheten kommer i kontakt med
fastighetsägare eller nyttjanderättshavare, dennes representant eller
dennes hus/byggnad. Begreppet motsvaras av tillsynsbesök i tidigare
lagstiftning.

Händelsebaserad tillsyn

Tillsyner enligt LSO och LBE planeras i vanliga fall i den årliga
tillsynsplanen, men emellanåt uppstår behov av att genomföra
tillsyner som inte planerats på förhand. Orsaken till sådant hastigt
uppkommet tillsynsbehov kan vara information som inkommit vid
exempelvis räddningsinsats, annan tillsyn eller genom information
från allmänheten.

Mindre förändring av
befintligt tillstånd

Sådan förändring av ett tidigare utfärdat och fortfarande giltigt
tillstånd som inte innebär någon omfattande arbetsinsats eller förhöjd
risk. Exempel på detta kan vara mindre höjning av mängder utan
praktisk påverkan på skyddsåtgärder, minskning av mängder, byte av
organisationsnummer och andra formella ändringar, samt kort
förlängning av tillståndstiden.

Mycket omfattande eller
komplex förvaring och
hantering

Verksamheter som omfattas av bestämmelserna i Lag om skydd mot
olyckor 2 kapitlet 4§, samt exempelvis processindustrier, depåer,
biogasanläggningar, och liknande byggnader och anläggningar där
antingen mycket stora volymer hanteras, systemen för hantering är
komplexa eller där byggnaden/anläggningen i sig är svår att
överblicka.

Tidsbaserad avgift

Tidsbaserad avgift är avgift som tas ut för att bekosta sådant arbete
som debiteras utifrån nedlagd tid enligt denna författning. Om dessa
kriterier är uppfyllda används den framräknade
handläggningskostnaden per timme enligt 12 §. Tidsbaserad avgift
kan vara fristående eller i kombination med fast avgift.

Tillstånd

Ett tillståndsärende enligt LBE omfattar i normalfallet:
 Start av ärendet där bland annat registrering och
registervård ryms,
 Beredning omfattande bland annat inläsning och
underhandskontakt samt i förekommande fall begäran om
kompletterande uppgifter,
 Beslut med formulering av detta och kvalitetsgranskning
samt kommunikation, Vid behov avsyning där bland annat
res- och besökstid samt protokoll och kommunikation ingår,
 Avslut av ärendet med bland annat diarieföring och
arkivering.

Tillsyn

Ett tillsynsärende enligt LSO eller LBE omfattar i normalfallet:
 Start av ärendet där bland annat identifiering av
tillsynsbehov och registervård ryms,
 Förberedelse av förrättning med inhämtning av information
och inläsning,
 Restid till och från tillsynsobjektet,
 Förrättning vid tillsynsobjektet,
 Efterarbete från förrättning med bland annat upprättande av
protokoll och kommunikation samt eventuella remisser,
 Skälighetsbedömning utifrån LSO 2:2eller bedömning om
krav uppfylls enligt LBE 6-15§§ ,
 beredning av beslut,
 Beslut eller avslut av ärendet samt kommunikation.
 I händelse av beslut om föreläggande också efterkontroll.

Kategorier enligt LSO

Byggnaders och anläggningars indelning för debitering avseende
tillsyn enligt LSO följer i utgångspunkt den uppdelning och definition
som anges i Boverkets byggregler (BBR). Följande
byggnader/anläggningar har definierats särskilt:

Större industri, kontor,
m.m

Mer än 20 personer sysselsatta samtidigt i industri eller mer än 50
personer sysselsatta samtidigt i kontor, eller yta större än 2 500 m2

Samlingslokal

Personantal enligt bilaga kopplat till samlingslokaler avser det totala
antalet personer i lokalen/verksamheten.

Samlingslokal >150, med
flera verksamhetsutövare

Köpcentra, arena och liknande med många verksamhetsutövare som
ökar komplexiteten.

Enklare vårdmiljö

Vårdmiljöer som begränsas avseende komplexitet. Exempel på detta är
då verksamheten bedrivs i markplan och består av maximalt två
funktionella enheter.

Mindre hotell,
Vandrarhem, B&B,
Kursgård

Endast byggnad i markplan samt verksamhet som ej har krav för
hotelltillstånd (färre än 9 bäddar eller 5 gästrum)

Övrig anläggning

Annan anläggning eller byggnad som inte överensstämmer med någon
annan kategori. Exempel på detta är underjordsanläggning,
ställverksområden, campinganläggning, utomhusarenor och liknande.

Allmänt om avgifter
3§

För tillsyn och tillstånd samt relaterade tjänster utifrån LSO och LBE ska avgifter
tas ut enligt denna författning.
Om ett tillsyns- eller tillståndsärende kan hänföras till flera kategorier i tabellerna
så ska avgiften svara mot den kategori som medför den högsta kostnaden.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild kategori i tabellerna eller om en
åtgärd är av en omfattning som ligger utanför det normala, kan tidsbaserad avgift
för delar av aktuellt ärende eller helt ärende nyttjas.

4§

Tillsyner samt tillståndsgivning som behandlas i denna författning ska betraktas
som myndighetsutövning enligt mervärdesskattelag (1994:200).

5§

Avgifter enligt denna författning ska betalas senast angiven förfallodag, annars ska
dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning
sker. Dröjsmålsräntan består av gällande referensränta plus 8%.

6§

Avgifter enligt denna författning ska avrundas till närmaste hel krona vid
debitering.

7§

Avgift får ej tas ut i följande fall:
1. För arbete som åtgår för att hantera överklagade beslut.
2. För de första två timmarna av dialog med tillsynad part, efter att beslut
utfärdats och förtydliganden är nödvändiga.

8§

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

9§

För varje kalenderår (avgiftsår) ska de i denna författning antagna fasta avgifterna
och handläggningskostnaden per timme ändras med den procentsats för det
föregående kalenderåret i oktober månad i Prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) som fastställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Utgångspunkt
för indexuppräkningen är oktober månad 2020. För att få bättre exakthet i
förändring av kostnader ska ett eftersläpande index (föregående år) nyttjas.

Beräkning av avgift
10 §

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när tillståndsärendet inkommer eller
när tillsynen genomförs.

11 §

Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna 1-5. Beloppen i tabellerna 2-5
har beräknats genom att framräknad handläggningskostnad per timme enligt tabell
1 har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som
åtgärden avser.
Avgiften för tillsyn enligt LSO har för vissa kategorier av byggnader och
anläggningar en tidsbaserad del. Dessa kategorier debiteras i tillägg till fast avgift
också en tidsbaserad avgift för förrättningstiden enligt tabell 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Större industri, kontor, m.m.
Gemensamhetsboenden
Samlingslokal >150 personer, med flera verksamhetsutövare
Skola
Vårdmiljö förutom enklare vårdmiljöer
Underjordsanläggningar och andra anläggningar som inte passar in i annan
kategori (omfattar tiden för förberedelser, förrättning och efterarbete)

Avgiften för tillsyn enligt LBE har för vissa kategorier av anläggningar och
verksamheter en tidsbaserad del. Dessa kategorier debiteras i tillägg till fast avgift
också en tidsbaserad avgift för förrättningstiden enligt tabell 1.

1. Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga
varor
12 §

Då tidsbaserad avgift ska debiteras enligt 3 §, 11 §, 13 §, eller 14-16 §§ beräknas
avgiften per påbörjad kvart av hel timme med 25% av handläggningskostnad per
timme.

13 §

Då flera handläggare är nödvändiga till följd av ärendets beskaffenhet ska avgiften
multipliceras med antalet handläggare.
Om tidsbaserad avgift ingår i ärende enligt första stycket så multipliceras även
denna avgift med den tid som flera handläggare har varit delaktiga i ärendet.
Debitering utöver enkel tidsbaserad avgift kan gälla för hela eller delar av ett
ärende.
Debitering utöver enkel avgift ska motiveras på faktura.

14 §

Vid samordning av tillsyn enligt LSO och LBE nedsätts avgiften till 65% av
summan av de båda tillsynsavgifterna till följd av samordningsvinster.
Motsvarande sänkning av avgiften gäller även om flera handläggare är nödvändigt
enligt 13 §.
Om tidsbaserad avgift enligt 3 § ingår i tillsynen så ska inte nedsättning av
avgiften göras enligt första stycket.

15 §

Om planerad och aviserad förrättning inte kan genomföras till följd av att aktuell
byggnad/anläggning är låst eller liknande eller att ingen efter anmodan har öppnat
eller medgett tillträde, ska avgift för utebliven förrättning tas ut. Denna avgift
utgörs av tidsbaserad avgift enligt 12 § och baseras på tiden för transport och
väntetid.
Avgift enligt denna paragraf ska tydligt motiveras på faktura, i tjänsteanteckning
eller liknande så att fastighetsägare eller nyttjanderättshavare självmant och utan
tvingande myndighetsbeslut kan komma till rätta med eventuella problem som
legat till grund för utebliven eller avbruten förrättning.
Avgift enligt denna paragraf får bara tas ut om avisering har skett och om
myndigheten kan påvisa att aviseringen rimligen kan anses ha mottagits.

16 §

Om det efter förrättning har beslutats om föreläggande eller förbud, beslutet har
vunnit laga kraft och utförandet ska kontrolleras på plats efter att åtgärdstiden har
löpt ut, ska avgift för efterkontroll tas ut. Denna avgift utgörs av tidsbaserad avgift
enligt 12 § och baseras på förrättningstiden, restiden samt tid för efterarbete.
Avgift för efterkontroll omfattar endast kontroll av tidigare identifierade
avvikelser som har varit föremål för beslut om föreläggande eller förbud.

17 §

Om ett tillsyns- eller tillståndsärende har resulterat i beslut förenat med vite, ska
avgift för viteshantering tas ut. Denna avgift utgörs av tidsbaserad avgift enligt 12
§ och baseras på den tid som åtgår till handläggningen inför, under och efter
vitesbeslut.

18 §

Avgift för tillsyn som föranletts av särskild händelse (händelsebaserad tillsyn), och
därmed har begränsad omfattning i tid och till antalet brister, ska endast debiteras
med halva beloppet av ordinarie avgift.
Om det vid tillsyn enligt första stycket påträffas sådana brister att en ordinarie
tillsyn befinns lämplig omedelbart eller vid senare tillfälle så ska kostnaden för
händelsebaserad tillsyn avräknas från kostnaden för den ordinarie tillsynen.

19 §

Avgift för avslag av tillståndsansökan återbetalas om beslutet upphävs inom ett år.
Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska tas ut för den aktuella åtgärden.

Betalning av avgift
20 §

Enligt denna författning ska avgift betalas för
1. LSO
a Tillsynsärende
2. LBE
a Tillsynsärende
b Tillståndsprövning
c Godkännande av föreståndare
3. LSO och LBE (samtidig tillsyn)
a Tillsynsärende (LSO)
b Tillsynsärende (LBE)

21 §

Avgift enligt denna författning betalas av sökanden/beställaren av tillstånd eller
hos den där tillsynen genomförts mot faktura när denne tillställts beslut eller efter
genomförd tillsyn.
Avgifter ska i huvudsak debiteras vid tidpunkter enligt första stycket. Om ärendets
natur medför att dessa steg redan har passerats, eller inte kommer att passeras kan
andra lämpliga steg i ärendehanteringen väljas.

22 §

Om avgift enligt denna författning överstiger eller förväntas överstiga ett halvt
prisbasbelopp ska uppdelad debitering erbjudas den betalningsskyldige.
Debiteringstillfällen ska i sådana fall vara möjliga i anslutning till:
1. Kommunikation av tjänsteanteckning
2. Kommunikation av beslut
3. Utförande av efterkontroll eller avsyning

23 §

Avgift enligt denna författning kan debiteras fastighetsägare eller
nyttjanderättshavare enligt räddningstjänstens bedömning av lämplighet samt
rådighet över byggnaden eller anläggningen. Om flera aktörer berörs av samma
tillsynsärende så kan avgiften fördelas på de berörda parterna.

Bemyndiganden
24 §

Räddningstjänsten får besluta att tidsbaserad avgift ska tas ut för del av, eller helt
ärende, enligt 3 § tredje stycke. Sådana beslut ska kunna motiveras och ska förenas
med kostnader enligt denna föreskrift. Om beslut om tidsbaserad avgift tas så får
inte andra avgifter tas ut för den berörda tiden.

25 §

Räddningstjänsten får besluta till vilken kategori i taxan en byggnad eller
anläggning ska hänföras om det finns osäkerheter. Sådana beslut ska kunna
motiveras och ska förenas med kostnader enligt denna föreskrift.

26 §

Räddningstjänsten får besluta om utskick av betalningspåminnelse om betalning
enligt 5 § ej har skett. Beslut om utskick av betalningspåminnelse medför att
dröjsmålsränta inte räknas under den förlängda betalningsperioden. Sådana beslut
ska kunna motiveras men behöver i normalfallet inte det eftersom sådana beslut är
att betrakta som gynnande för den enskilde.

27 §

Räddningstjänsten får besluta om att inte debitera kostnad för nedan stående
punkter. Sådana beslut ska kunna motiveras men behöver i normalfallet inte det
eftersom sådana beslut är att betrakta som gynnande för den enskilde.
1. Beslutsrätt om att inte debitera kostnad för efterkontroll om samtliga krav
som föranlett efterkontrollen är åtgärdade. Denna beslutsrätt upphör om
efterkontrollen föranletts av beslut förenat med vite.
2. Beslutsrätt om att inte debitera förrättningskostnader om det ursprungliga
motivet till tillsynen var en anmälan om bristande säkerhet som vid
förrättning visade sig vara felaktig.
3. Beslutsrätt om att inte debitera kostnad för förrättning om särskilda
omständigheter gör att förrättningen måste ställas in med kort varsel.
4. Beslutsrätt om att inte debitera delar av, eller hela, tillsyns eller
tillståndskostnaden när särskilda omständigheter visar att avgiften inte är
rimlig. Beslutsrätten om fattas av särskild bevisnings- och
redovisningsskyldighet.

Föreskriftens giltighet
28 §

Denna författning gäller från sommaren 2021 och tills vidare. Föreskriften ersätter
Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter kommun tidigare föreskrifter om
taxor och avgifter för tillsyn och tillstånd utifrån LSO och LBE.

Bilaga 1: Taxetabeller 1-5 med fasta och tidsbaserade avgifter
Tabell 1 Handläggningskostnad per timme (Tillika tidsbaserad avgift där sådan nyttjas)
Lagrum

Avgift

Anmärkning

1

Tabell 2 Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Debiteras i förekommande fall
1 027 kr
med

2

Tabell 3 Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

1 027 kr 257kr per påbörjad kvart

Tabell 2 Taxor för tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
Kategori

Avgift

Anmärkning

1

Industri, kontor, m.m

8 730 kr

2

Större Industri, kontor m.m

3

Flerbostadshus

5 135 kr

4

Småhus (fristående, par-, rad-, och kedjehus)

4 622 kr

5

Gemensamhetsboenden

8 216 kr Tidsbaserad avgift tillkommer

6

Samlingslokal <=30 personer

6 162 kr

7

Samlingslokal <=150 personer

9 243 kr

8

Samlingslokal >150 personer

10 270 kr

9

Samlingslokal >150 personer, med omfattande alkoholförsäljning

10 784 kr

10

Samlingslokal >150 personer, med flera verksamhetsutövare

10 784 kr Tidsbaserad avgift tillkommer

11

Skola

7 189 kr Tidsbaserad avgift tillkommer

12

Mindre hotell, Vandrarhem, B&B, Kursgård

6 676 kr

13

Hotell

14

Enklare vårdmiljöer, förskolor etc.

6 162 kr

15

Vårdmiljö i form av daglig verksamhet, förskolor

6 162 kr Tidsbaserad avgift tillkommer

16

Särskild boende

8 216 kr Tidsbaserad avgift tillkommer

17

Vårdmiljö sjukhus och fängelser

18

Underjordsanläggning, annan anläggning

10 784 kr Tidsbaserad avgift tillkommer

10 784 kr

11 297 kr Tidsbaserad avgift tillkommer
2 054 kr Tidsbaserad avgift tillkommer

Tabell 3 Taxor för tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Kategori

Avgift

Anmärkning

1

Fyrverkeriförsäljning

6 419 kr

2

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

7 788 kr

3

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg

9 500 kr

4

Bensinstation obemannad

7 959 kr

5

Bensinstation bemannad

10 869 kr

6

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

8 045 kr

7

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern

6 966 kr

8

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner

11 725 kr

9

Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

12 966 kr Tidsbaserad avgift tillkommer

Tabell 4 Taxor för tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Kategori

Avgift

1

Fyrverkeriförsäljning

5 905 kr

2

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

9 161 kr

3

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg

4

Godkännande av föreståndare för explosiva varor

2 824 kr

5

Bensinstation obemannad

9 325 kr

6

Bensinstation bemannad

12 067 kr

7

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

9 243 kr

8

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern

7 189 kr

9

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner

11 554 kr

10

Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

17 202 kr

11

Mindre förändring av befintligt tillstånd

3 338 kr

12

Avslag av tillståndsansökan

3 851 kr

10 352 kr

Anmärkning

