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Taxebestämmelser inom lag (2003:778) om
skydd mot olyckor samt lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor.
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna 1 – 3 i kommunens beslut
att anta taxan enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor( LSO) och lag (2010:1011) om
brandfarliga 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 (samplanerad tillsyn)
1. Tillsynsbesök (LSO)
2. Tillsynsärende (LBE)

Allmänna bestämmelser
§2
Beräkning av avgift
Avgift enligt tabell

Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna 1-3. Beloppen i tabellerna 1-3 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.
Vid samplanerad tillsyn LSO och LBE används en faktor 0,5 på det ärende som genererar
lägst fast grundavgift enligt tabell 1 & 2.

Taxebestämmelser inom lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor.
Sida 1 (3)

Vid tillståndsprövning enligt tabell 3 utgår avgift från det att ansökningen är komplett.
Saknas handlingar eller om handlingarna är bristfälliga debiteras extra nedlagd tid utifrån
handläggningskostnaden per timme.
Vid förlängning av befintligt tillstånd dras en faktor på 0,5 bort från grundavgiften. Detta
förutsätter att ansökan innehåller alla nödvändiga dokument för tillståndsprövningen samt
att inga förändringar har skett i verksamheten.
Avgift för avslagsbeslut debiteras utifrån nedlagd tid och handläggningskostnad per timme.
Vid behov av återbesök för att följa upp att noterade brister vid tidigare tillsynsbesök är
åtgärdade debiteras nedlagd tid utifrån handläggningskostnad per timme
Vid särskild tillsyn debiteras nedlagd tid och handläggningskostad per timme. Detta då
omfattningen av tillsynen och för- och efterarbete kan variera stort.
Gällande taxa

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

Handläggningskostnaden per timme är 936 kronor för LSO och LBE.
Tidersättning

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna 1-3, beslutar Plan- och
miljönämnden om skälig avgift grundad på tidersättning.
Höjning/sänkning av avgift

Finner Plan- och miljönämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning
av avgiften i ett enskilt ärende, äger nämnden rätt att besluta om detta.
§3
Ändring av taxan
Plan- och miljönämnden beslutar om justering av beloppen i tabellerna 1-3 samt det
belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen,
under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till nämnden
och på vilka villkor det sker.
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.
§4
Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa faktureras sökanden av tillstånd enligt LBE eller den där tillsyn
enligt LSO och/eller LBE genomförts. Fakturan utgår vanligtvis då Plan- och
miljönämndens beslut meddelats, alternativt 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 till dess att betalning sker.
Taxebestämmelser inom lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor.
Sida 2 (3)

Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år, via avräkning mot
eventuell avgift som utgår för den aktuella åtgärden.
Denna taxa träder i kraft den 2018-03-01.

Taxebestämmelser inom lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor.
Sida 3 (3)

Bilaga 1 – Taxatabeller 1-3

Taxetabeller enligt LSO och LBE
Motala
Tabell 1

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
Ärendetyp tillsyn

Avgift

1

Grundavgift tillsyn LSO, Nivå 1, timtaxa för besöket tillkommer

3 276 kr

2

Grundavgift tillsyn LSO, Nivå 2, timtaxa för besöket tillkommer

5 616 kr

3

Grundavgift tillsyn LSO, Nivå 3, timtaxa för besöket tillkommer

7 956 kr

4

Avgift vid utebliven närvora vid tillsynsbesök

1 872 kr

5
Timtaxa för tillsynsbesök, återbesök och särskild tillsyn
Timavgift räknas per påbörjad kvart (15 min).

936 kr

Tabell 2

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Ärendetyp tillsyn

Avgift

1

Grundavgift tillsyn LBE, Nivå 1, timtaxa för besöket tillkommer

3 744 kr

2

Grundavgift tillsyn LBE, Nivå 2, timtaxa för besöket tillkommer

5 616 kr

3

Grundavgift tillsyn LBE, Nivå 3, timtaxa för besöket tillkommer

7 488 kr

4

Avgift vid utebliven närvora vid tillsynsbesök

1 872 kr

5
Timtaxa för tillsynsbesök, återbesök och särskild tillsyn
Timavgift räknas per påbörjad kvart (15 min).

936 kr

Tabell 3

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Ärendetyp tillstånd

Avgift

Explosiva varor
1

Handel/försäljning/förvaring över 60 kg

3 744 kr

2

Handel/försäljning/förvaring över 60 kg

5 616 kr

3

Godkännande av föreståndare för explosiva varor

1 404 kr

4

Mindre komplettering av befintligt tillstånd (ej utökad tid)

2 340 kr

Brandfarliga varor
5

Tillstånd mindre anläggning, Nivå 1

3 744 kr

6

Tillstånd medelstor anläggning, Nivå 2

5 616 kr

7

Tillstånd stor anläggning, Nivå 3

9 360 kr

8

Mindre komplettering av befintligt tillstånd (ej utökad tid)

2 340 kr

Bilaga 2 – Nivåindelning LSO
Nivåindelning av objekt LSO
Nivå 1
Verksamhet

Verksamhetsklass

Kommentar

1 Café

2A

2 Liten restaurang

2A

3 Mindre butik

2A

4 Annan m indre sam lingslokal

2A

5 Mindre kontor

1

6 Bostad

3A

7 Mindre/enkel förskola

5A

8 Mindre skola

2A

9 Bensinstation

2A

<150 personer

Nivåindelning av objekt LSO
Nivå 2
Verksamhet

Verksamhetsklass

1 Mindre industri
2 Större restaurang
3 Nattklubb
4 Annan större sam lingslokal

Kommentar
1

2B, 2C

≥150 personer

2C

≥150 personer

2B, 2C

≥150 personer

5 Större kontor

1
≥150 personer

6 Större butik

2B

7 Större skola

2B

≥150 personer

4

<18 gäster eller <10
rum

8 Mindre hotell
9 Cam ping/stugby
10 Kyrka

2A, 2B

11 Gem ensam hetsboenden

3B

12 Större/kom plicerad förskola eller nattis

5A

13 Daglig verksam het
14 Mindre vårdboende (HVB/LSS)

5A
5A, 5B <9 boende eller <8 rum

16 LBE-objekt enkel

Nivåindelning av objekt LSO
Nivå 3
Verksamhet
1 Större industri

Verksamhetsklass

Kommentar
1

2 Färjeterm inal
3 Köpcenter
4 Kontorshotell
5 Större hotell
6 Större vårdboende
7 Brandfarlig verksam het

2B
1

Flera aktörer
≥18 gäster eller ≥10
4
rum
5B ≥9 boende eller ≥8 rum
6

<150m 2

8 Övriga LBE-objekt
9 Sjukhus
10 Anstalt
11 Farlig verksam het

5C
5D
Enligt LSO 2:4

Bilaga 3 – Nivåindelning LBE
Nivåindelning av objekt LBE
Nivå 1
1 Anläggning där hantering sker av brandfarliga varor i lösa behållare i begränsad omfattning, tex gasol i skolor,
gasol i restauranger och försäljning av brandfarlig vara i detaljhandel.

Nivåindelning av objekt LBE
Nivå 2
1 Anläggning med omfattande hantering av lösa behållare, tex transportlager
2 Anläggning som har försäljning från cistern, tex bensinstationer.
3 Anläggning med industriell hantering i begränsad omfattning, tex verkstäder med öppen hantering

Nivåindelning av objekt LBE
Nivå 3
1 Anläggningar med omfattande öppen hantering av brandfarliga varor där lagring sker i såval cisterner som lösa
behållare.

