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Taxa för tillståndshandläggning enligt Lag(2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor samt för tillsyn
enligt Lag(2003:778) om skydd mot olyckor och
Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Tillämpningsområde
Denna taxa tillämpas vid tillsyn och tillståndshandläggning inom Umeå kommun enligt
Lag om brandfarliga och explosiva varor enligt Lag(2003:778) om skydd mot olyckor
och Lag(2010:1011).

Grund för avgiftsuttag
Enligt kap 5 §4 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor får kommunen föreskriva att en
avgift skall betalas för tillsynsbesök som föranletts av bestämmelserna i 2 kap 2§.
Enligt 27§ Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor får avgifter tas ut
för tillståndsprövning, tillsyn, provtagning och undersökning av prov, godkännande av
föreståndare, godkännande av explosiv vara och beslut huruvida en vara är att anse som
en explosiv vara.

1. Tillståndshandläggning
Avgiften för tillståndshandläggningen tas ut med det belopp som motsvarar kommunens
kostnad för åtgärder i samband med handläggningen. Kostnadsuttaget bygger på uttag av
en fast grundavgift och en rörlig del som beror på tidsåtgången för det specifika ärendet.

Avgift
Avgiften beräknas enligt formeln
A = G + (h granskning + h platsbesök + h handläggning/beslut) x Ttillstånd
A= Avgift
G = Grundavgift
Ttillstånd = Timerättning tillstånd

h granskning =

h platsbesök =

h handläggning/beslut =

tid för granskning av ansökan

tid för platsbesök

tid för handläggning och beslut

Kostnader för provtagning, undersökning av prov eller andra särskilda kostnader i
samband med tillståndshanteringen kommer att debiteras i särskild ordning.
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Grundavgift

Grundavgiften tillämpas för att täcka de kostnader för tillståndshanteringen som inte
direkt kan knytas till ett enskilt objekt. Grundavgiften inkluderar kostnader för
diarieföring, fakturering, kontor, administrativa hjälpmedel, driftkostnader för tekniska
system mm. För att avgiften inte skall vara beroende av hanteringsställets geografiska
placering inkluderas också kostnaden för tillståndshandläggarens resor i grundavgiften.
Grundavgiften är 1590 kr.

Timersättning – rörlig avgift
Timersättning tillämpas för att täcka kostnaden för den specifika tid som
tillståndshandläggningen av ett ärende tar och baseras på beräkningar av lönekostnader
och kostnader för kompetensutveckling av personalen. Timersättningen inkluderar all
handläggning men redovisas under rubrikerna granskning av ansökan, platsbesök,
handläggning och beslut.
Timersättningen för tillståndshandläggning är till 945 kr/timme

2. Tillsyn
Avgift
Avgiften beräknas enligt formeln:
A = G + (h förberedelser + h tillsynsbesök + h tid för handläggning och beslut + h uppföljning) x Ttillsyn
A= Avgift
G = Grundavgift
Ttillsyn =
Timersättning tillsyn

h förberedelser =

h platsbesök =

h handläggning/beslut =

h uppföljning =

tid för förberedelser

tid för tillsynsbesök

tid för handläggning och

tid för enklare

beslut

uppföljning

Grundavgift
Grundavgiften tillämpas för att täcka de kostnader för tillsynen som inte direkt kan
knytas till ett enskilt objekt. Grundavgiften inkluderar kostnader för diarieföring,
fakturering, kontor, administrativa hjälpmeder, driftkostnader för tekniska system mm.
För att avgiften inte skall vara beroende av tillsynsobjektets geografiska placering
inkluderas också kostanden för tillsynsförrättarens resor i grundavgiften.
Grundavgiften är 1590 kr

Timersättning – rörlig avgift
Timersättning tillämpas för att täcka kostnaden för den specifika tid som
tillståndshandläggningen av ett ärende tar och baseras på beräkningar av lönekostnader
och kostnader för kompetensutveckling av personalen. Timersättningen inkluderar all
handläggning men redovisas under rubrikerna granskning av förberedelser, platsbesök,
efterarbete/uppföljning
Timersättningen för tillsynshandläggning uppgår till 645 kr/timme

