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Avgifter för handläggning av brandfarlig
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Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-16
Gäller fr o m 2011-06-16

Enligt § 27 Lagen (SFS2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) får avgifter tas ut för tillståndsprövning, tillsyn och godkännande av föreståndare. Avgifterna för tillstånd baseras på självkostnadsprincipen i kommunallagen och grundas även till viss del på SKL:s rekommendationer.
Avgifterna är utformade efter principen att handläggning av tillståndsärenden finansieras av de tillståndpliktiga (enligt LBE) verksamheter som hanterar brandfarliga och explosiva varor. Avgifterna är satta för att
finansiera hela summan som handläggningen kostar.

Avgiftsmodell för tillstånd
I grunden tas avgifter för tillstånd ut med timdebitering enligt ekvation 1 nedan.
A = (tdiarie + thandläggning inne + thandläggning ute) x atimkostnad
Ekvation 1
Där
A = Avgift [SEK]
tdiarie = handläggningstid för diarehantering [h]
thandläggning inne= handläggningstid arbete inne [h]
thandläggning ute = handläggningstid arbete ute [h]
atimkostnad = Timkostnad för varje timma påbörjad av handläggare, 810 SEK under 2011 [SEK/h]
Tidsmässigt delas varje tillståndsärende in i diariehantering, handläggning inne och handläggning ute.
Diarehantering – Mottagning, registrering, arkivhållning.
Handläggning inne – Granskning av inkomna handlingar och remissvar, remissutskick berörda myndigheter, komplettering av tillståndsunderlag, bedömning, beslut, tillståndsskrivning, protokollutfärdande.
Handläggning ute – Förberedelser, resa, besök på plats.
Avgifter för brandfarliga varor och explosiva varor debiteras enligt samma modell.

Typärenden
För att på förhand kunna ge en kostnadsuppskattning till den som söker tillstånd samt ge en vägledning
till handläggaren som ska ange beloppet för handläggningen, är olika sorters typärenden framtagna. Typärendena är inte framtagna för att utgöra en fast taxa för specifika ärenden, utan är bara ett stöd för handläggaren. Om arbetstiden överstiger tiden i typärendet adderas denna tid till tidsparametrarna i Ekvation 1
och en annan avgift, jämfört med typärendet, tas ut.
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Tillstånd då platsbesök krävs

Vid nyetablering krävs oftast ett besök på platsen.
Generellt behövs inte ett platsbesök då ett tillstånd enbart förlängs. Om det var längesedan tillsyn gjordes
på objektet eller om tillståndet förändras mycket, kan platsbesök dock vara lämpligt.
Tillstånd mindre hantering – liten gasolanläggning, enstaka cistern, lösa behållare, försäljning fyrverkerier, liten förvaring explosivvara
Ärendehantering
Diariehantering:
Handläggning inne:
Handläggning ute:
Totalt:

1,5 h
3h
2h
6,5 h

Kostnad (2011) 5 265 kr.

Tillstånd större hantering – flera cisterner, kraftvärmeverk, mindre lager, förvaring explosiv vara, förvaring och/eller försäljning ur cistern
Ärendehantering
Diariehantering:
Handläggning inne:
Handläggning ute:
Totalt:

1,5 h
6h
3h
10.5 h Kostnad (2011) 8 505 kr.

Tillstånd omfattande hantering – transportdepåer, omfattande kraftvärmeverk, stora lager, omfattande
förvaring explosivvara
Ärendehantering
Diariehantering:
Handläggning inne:
Handläggning ute:
Totalt:

1,5 h
10 h
3h
14,5 h Kostnad (2011 ) 11 745 kr.

Tillstånd då platsbesök inte krävs

Platsbesök krävs ibland inte vid enbart förlängning av tillstånd.
Tillstånd mindre hantering – liten gasolanläggning, enstaka cistern, lösa behållare, försäljning fyrverkerier, liten förvaring explosiv vara
Ärendehantering
Diariehantering:
Handläggning inne:
Handläggning ute:
Totalt:

1,5 h
3h
0h
4,5 h

Kostnad (2011) 3 645 kr.

Tillstånd större hantering – större gasolanläggning, flera cisterner, transportdepåer, kraftvärmeverk, stora
lager, större förvaring explosivvara
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Ärendehantering
Diariehantering: 1,5 h
Handläggning inne:
Handläggning ute:
Totalt:

5h
0h
6,5 h
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Kostnad (2011) 5 265 kr.

Tillstånd omfattande hantering – transportdepåer, omfattande kraftvärmeverk, stora lager, omfattande
förvaring explosivvara
Ärendehantering
Diariehantering:
Handläggning inne:
Handläggning ute:
Totalt:

1,5 h
8h
0h
9,5 h

Kostnad (2011) 7 695 kr.

Avgiftsmodell för tillsyn

Oberoende av omfattningen på hanteringen av brandfarlig eller explosiv vara utgår tillsyner från samma
grundavgift. Denna grundavgift är samma som för tillsyner utförda enligt Lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor. Avgiftsmodellen beskrivs i ekvation 2 nedan.
A = Agrundavgift tplatsbesök x atimkostnad
Ekvation 2
Där
A = Avgift [SEK]
Agrundavgift = Grundavgift rör tillsyn enligt LBE, 1 400 SEK under 2011
tplatsbesök = Handläggningstid på plats på objektet (ej restid) [h]
atimkostnad= Timkostnad för varje timma påbörjad av handläggare, 810 SEK under 2011 [SEK/h]
Avgiftsmodell övriga ärenden

Nedan redovisas avgiftsmodeller för övriga ärenden som kan uppstå kring tillståndsärenden.
Fortsatt tillstånd enligt
Diariehantering:
Handläggning inne:
Totalt:

§20 FBE, byte av verksamhetsutövare
1,5 h
0,5 h
2h
Kostnad (2011) 1 620 SEK

Mindre komplettering
Diariehantering:
Handläggning inne:
Totalt:

till gällande tillstånd
1,5 h
0,5 h
2h
Kostnad (2011) 1 620 SEK

Avslag utan utredning
Diariehantering:
1,5 h
Handläggning inne:
0,5 h
Totalt:
2h

Kostnad (2011) 1 620 SEK
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Avslag med utredning
Diariehantering:
Handläggning inne:
Handläggning ute:
Totalt:

1,5 h
2h
0h
3,5 h
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Kostnad (2011) 2 835 SEK

Godkännande av föreståndare explosiv vara
Diariehantering:
1,5 h
Handläggning inne:
0,5 h
Totalt:
2h
Kostnad (2011) 1 620 SEK
Prisjustering

Timkostnad för handläggare, atimkostnad är 810 SEK. Beloppet grundas på direktionens avgift för Tillsyn
enligt Lagen skydd mot olyckor, timavgift. atimkosmad kommer att prisjusteras enligt KPI med basmånad oktober 2010.
Grundavgift för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor, Agrundavqift, är 1 400 SEK. Beloppet
grundas på direktionens avgift för Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, grundavgift.
Agrundavgift kommer att prisjusteras enligt KPI med basmånad oktober 2010.
Sänkning av avgift

Områdeschef Skydd och Samhälle på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund äger rätt, om det finns
särskilda skäl som motiverar en sänkning av avgiften vid ett ärende, att besluta om en sådan.
Högsta avgift

Den högsta kostnad för handläggning av brandfarlig eller explosiv vara som en fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan faktureras är 15 000 kr, enligt 2011 års nivå.

Sammanfattning
Uppskattade avgifter för olika typärenden för handläggning av brandfarlig och explosiv vara redovisas i
tabell 1.
Tabell 1
Typärende
Tidsåtgång, h Avgift, kr
Tillstånd mindre hantering med platsbesök
6,5
5 265
Tillstånd större hantering med platsbesök
10,5
8 505
Tillstånd omfattande hantering med platsbesök
14,5
11 745
Tillstånd mindre hantering utan platsbesök
4,5
3 645
Tillstånd större hantering utan platsbesök
6,5
5 265
Tillstånd omfattande hantering utan platsbesök
9,5
7 695
Fortsatt tillstånd enligt § 20 FBE – byte av verksamhetsutövare
2
1 620
Mindre komplettering till gällande tillstånd
2
1 620
Avslag utan utredning
2
1 620
Avslag med utredning
3,5
2 835
Godkännande av föreståndare explosiv vara
2
1 620
Handläggning 1 timma, atimavgift
810
Tillsyn
1 400+tp.besök x atimavgift
Tabell 1 – Sammanfattning av avgifter för olika ärendetyper för handläggning av LBE-ärenden. 1 grunden
tas avgifter för tillstånd ut med timdebitering enligt ekvation 1. För att på förhand kunna ge en kostnadsuppskattning till den som söker tillstånd samt ge en vägledning till handläggaren som ska ange beloppet
för handläggningen, är olika sorters typärenden framtagna.
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