Taxor
2020
Brandskyddskontroller och tillsyn enligt Lag om skydd mot
olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor
(LBE)

Taxa för brandskyddskontroller
För utförande av föreskriven brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4§ lag om skydd mot
olyckor (2003:778) utgår ersättning enligt denna taxa.
Grundavgift
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll

Taxa
197 kr

Kontroll
Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal

Taxa
511 kr

Timersättning
Timersättning utgår per person vid kontroll av
storkök eller andra komplexa anläggningar

Taxa

768 kr
En påbörjad kvartstimma räknas som en hel
kvartstimma

Ersättningen för brandskyddkontroll revideras årligen med prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).

Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
För genomfört tillsynsbesök enligt 5 kap. lag om skydd mot olyckor (2003:778) utgår
ersättningen enligt denna taxa.
Taxa
Standartaxa LSO
Används vid standartillsyn enligt LSO som utförs av en
tillsynsförrättare och bygger på ett debiterbart tidsuttag
på 3 timmar. I standartaxa LSO ingår det ett platsbesök
på högst en timme, restid samt del av förberedelse- och
efterarbete. I de fall tiden för tillsynsbesöket avviker från
vad som är normalt förekommande ska timdebitering
tillämpas.
Timtaxa LSO
Används vid tillsyn
- som avviker från standartillsyn enligt LSO
- som genomförs med tillsun enligt LBE (taxa LBE kompletteras
med timtaxa LSO)
Avgift uttas per tillsynsförrättare för varje påbörjad halvtimme.
Avgiften innebär att faktisk tidsåtgång för tillsynsbesöket
debiteras i sin helhet och faktiskt tidsåtgång för förberedelseoch efterarbete debiteras (dock maximalt 2 timmar).

3 015 kr

1 005 kr

Ersättning för flera tillsynsförrättare får endast uttas om
förutsättningarna är sådana att verksamheten kräver det.

Samplanerad tillsyn enligt LSO och LBE
I de fall tillsyn enligt LSO och LBE samordnas genom ett
gemensamt platsbesök som är planerat i förväg uttas avgift utifrån båda lagstifningarna.
Grunden för avgiften utgörs av taxa LBE som kompletteras med timtaxa LSO.
Årlig justering av taxan
Taxan revideras årligen med hänsun till prisutvecklingen i enligthet med SKL:s
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Vid justering tillämpas det PKV som
publiceras vid SKL:s skatteprognos i oktober månad året innan ny taxa fastställs.
Justering förs med det index som gäller för det avigftsår som justeringen avser.

Taxa för tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,
LBE
För genomförd tillsyn enligt 21§ lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011)
utgår ersättning enligt denna taxa.
Taxa
Standartaxa LBE
Används vid standartillsyn enligt LBE som utförs av en
tillsynsförrättare och bygger på ett debiterbart tidsuttag
på 5 timmar. I standartaxa LBE ingår det ett platsbesök
på högst en timme, restid samt del av förberedelse- och
efterarbete. I de fall tiden för tillsynsbesöket avviker från
vad som är normalt förekommande ska timdebitering
tillämpas.
Timtaxa LBE
Används vid tillsyn
- som avviker från standartillsyn enligt LSO
- som genomförs med tillsyn enligt LSO (taxa LSO kompletteras
med timtaxa LBE)
Avgift uttas per tillsynsförrättare för varje påbörjad halvtimme.
Avgiften innebär att faktisk tidsåtgång för tillsynsbesöket
debiteras i sin helhet.

5 025 kr

1 005 kr

Ersättning för flera tillsynsförrättare får endast uttas om
förutsättningarna är sådana att verksamheten kräver det.

Samplanerad tillsyn enligt LSO och LBE
I de fall tillsyn enligt LSO och LBE samordnas genom ett
gemensamt platsbesök som är planerat i förväg uttas avgift utifrån båda lagstifningarna.
Grunden för avgiften utgörs av taxa LBE som kompletteras med timtaxa LSO.
Årlig justering av taxan
Taxan revideras årligen med hänsun till prisutvecklingen i enligthet med SKL:s
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Vid justering tillämpas det PKV som
publiceras vid SKL:s skatteprognos i oktober månad året innan ny taxa fastställs.
Justering förs med det index som gäller för det avigftsår som justeringen avser.

