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Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Sunne kommuns kostnader för tillsyn enligt lag (2003:778)
om skydd mot olyckor och för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor.

Avgifter
2 § Avgift enligt denna taxa ska tas ut för handläggning och andra åtgärder med anledning av
tillsyn enligt LSO eller LBE.
•

Taxan består av en fast och en rörlig timavgift på 842 kronor.

•

För varje tillsyn enligt LSO eller LBE debiteras en grundavgift. I grundavgiften ingår
4 timmars handläggning vilket innefattar, bokning av besöket, förberedelser,
upprättande av tjänsteanteckning/föreläggande, övrig dokumentation och restid. Vid
handläggningstider överstigande 4 timmar debiteras utöver grundavgiften varje
påbörjad halvtimme enligt en rörlig timavgift på 842 kr.

•

Grundavgiften för tillsyn är 3 368 kronor (4*842 kr).

•

Vid flera objekt med samma ägare/nyttjanderättshavare på samma fastighet, debiteras
en grundavgift. I övriga fall debiteras en grundavgift per objekt.

•

Ytterligare uppföljningsbesök debiteras med verklig tid med hel förstatimme och
därefter med påbörjad halvtimme.

3 § Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att räkna upp i

denna taxa fastställda avgifter med en procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex
för Kommunal Verksamhet (PKV) som finns redovisat av Sveriges Kommuner och Regioner
i oktober månad. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2020.

4 § Vid tillämpning av denna taxa följer den kommunfullmäktiges beslut avseende taxa för
Sunne kommuns tillsynshantering i enlighet med lag om skydd mot olyckor och lag om
brandfarliga och explosiva varor.

Avgiftsskyldig

5 § Avgiftsskyldig är ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar
som avses i 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt den som bedriver
tillståndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor.

6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får Miljö- och
bygglovsnämnden fatta beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift.

7 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sunne kommun. Betalning ska ske inom
tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

2 (3)

Dokumentbeteckning:
Taxa för Sunne kommuns
tillståndshantering i enlighet med lag
om brandfarliga och explosiva varor
Antagen av:
Kommunfullmäktige 2021-02-15, § 7

Handläggare/Förvaltning:
Peter Bergström/Miljö- och
bygglovsnämnden

Dnr:
MBN2020/68/03
KS2021/40/03
Datum:
2020-11-04

TAXA FÖR TILLSYN ENLIGT LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR
OCH FÖR TILLSYN ENLIGT LAG (2010:1011) OM BRANDFARLIGA OCH
EXPLOSIVA VAROR.
Tillsyn enligt LSO och LBE
Grundavgift LSO och LBE
Grundavgift, samordnad tillsyn både LSO och LBE på
samma objekt
Timkostnad LSO och LBE
Grundavgift vid tillsyn på objekt som inte omfattas av
kravet på skriftlig redogörelse enligt LSO 2:3 och övriga
tillsyner
Uppföljning genom besök, löpande timkostnad

Faktor
4

Avgift, kr
3 368

5

4 210

löpande

842

1,5

1 263

löpande

842

Om uppföljning kan ske genom telefon-, mailkontakt eller
åtgärdskvitto ingår detta i grundavgiften

Ingen avgift

Tillsyn föranledd av anmälan eller misstanke om
missförhållande som inte föranleder skriftlig anmärkning

Ingen avgift

Särskild tillsyn vid tillfälliga tillställningar typ marknader,
tältmöten, cirkus eller tivoli

Ingen avgift

Tillsyn enligt LSO 2:4

Ingen avgift
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