FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR REGION GOTLAND

TAXA FÖR TILLSYN ENLIGT LAG (2003:778) OM SKYDD MOT
OLYCKOR SAMT TILLSYN OCH TILLSTÅND ENLIGT LAG
(2010:1011) OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR
Fastställd av regionfullmäktige 2011-12-12, § 237. Reviderad 2016-02-22 § 6, indexjusterad 2018-12-18 §153
Gäller från och med 2019-01-01.

Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Taxan avser tillsyn som antingen föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2§ LSO eller 21§ LBE
och består av en fast grundavgift och en rörlig timavgift på 980 kr/timme. Varje unik tillsyn
debiteras en grundavgift, som består av x antal timmar som motsvarar förberedelser såsom att
gå igenom ritningar och andra handlingar, själva tillsynen, resor samt viss information och
rådgivning.
För tillsyn överstigande grundavgiftens timmar debiteras verklig tid med hel första timme och
därefter med påbörjad halvtimme.
Tillsynsbesök
Tillsyn enligt LSO
Tillsyn enligt LBE
Samplanerad tillsyn enligt LSO och LBE
Oplanerad/oannonserad tillsyn enligt LSO
och/eller LBE, kvällstid

Grundtaxa
2 940 kr1
2 940 kr1
3 920 kr2
3 822 kr3
5 096 kr 2,3

Om ägare eller nyttjanderättshavare har ett eller flera objekt där den totala tillsynen tar flera
dagar, finns möjlighet att teckna en speciell överenskommelse om avgift och vad som ska ingå.
Ansvarig enhetschef äger rätt att träffa sådan överenskommelse.
Taxa för tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Taxan avser ansökan om tillstånd som föranletts av bestämmelserna enligt LBE och består av
en fast tillståndsavgift och en rörlig timavgift på 980 kr/timme. I varje unikt tillstånd ingår x
antal timmar, som motsvarar den uppskattade tid som ärendet tar att handlägga med
förberedelser såsom att gå igenom ritningar och andra relevanta handlingar. För tillståndshantering som överstiger dessa timmar debiteras verklig tid med en hel förstatimme och
därefter med påbörjad halvtimme.
Avsyningen består av en fast inställelseavgift, motsvarande 1,75 timmar, och en rörlig
timavgift med en minsta debitering på 0,5 timmar. Vid avsyning räknas påbörjad halvtimme
som hel halvtimme. Den fasta inställelseavgiften innefattar ersättning för genomgång av
nödvändiga handlingar, protokollskrivning samt kostnad för resor.
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Författningssamling för Region Gotland
Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt tillsyn och
tillstånd enligt Lag (2010:1011) av brandfarliga och explosiva varor

Typobjekt brandfarlig vara
Avslag*
Bensinstation, automat
Bensinstation, bemannad
Industri/Lager, mindre4
Industri/Lager, mellan5
Industri/Lager, större6
Lantbruk
Revidering av befintligt tillstånd*
Publik lokal7
Typobjekt explosiv vara
Avslag*
Föreståndare explosiv vara*
Försäljning av explosiv vara
Förvaring av explosiv vara
Förvaring och försäljning av
explosiv vara
Förvärv av explosiv vara
Revidering av befintligt tillstånd*
Överföring av explosiv vara

Tidsåtgång,
timmar
1,00
4,50
8,50
5,25
8,50
12,25
3,50
1,50
3,50
Tidsåtgång,
timmar
1,00
2,25
3,00
3,75
4,25

Taxa, exkl.
avsyning
4 410 kr
8 330 kr
5 145 kr
8 330 kr
12 005 kr
3 430 kr
1 470 kr
3 430 kr
Taxa, exkl.
avsyning
980 kr
2 205 kr
2 940 kr
3 675 kr

2,25
1,50
2,25

Taxa, inkl.
avsyning
980 kr
6 615 kr
10 535 kr
7 350 kr
10 535 kr
14 210 kr
5 635 kr
5 635 kr
Taxa, inkl.
avsyning

4 165 kr
2 205 kr
1 470 kr
2 205 kr

5 145 kr
5 880 kr
6 370 kr
4 410 kr
4 410 kr

* = normalt behövs ingen avsyning.

Övriga inte lagstadgade uppdrag
Övriga uppdrag som inte är lagstadgade, som till exempel sakkunnig besiktning, debiteras en timtaxa på 980
kronor/timme.
--------------------------------------------1) I grundtaxan, som motsvarar 3 timmars arbetstid, ingår förberedelse, besök, restid samt
upprättande av ett enklare protokoll. Detta bedöms räcka i de fall den ansvarige ägaren eller
verksamhetsutövaren upprätthåller ett brandskydd utan allvarligare brister.
2) I grundtaxan, som motsvarar 4 timmars arbetstid, ingår förberedelse, besök, restid samt
upprättande av ett enklare protokoll enligt ovan.
3) På kvällar/helger läggs 30% på för kompensation för obekväm arbetstid.
4) Mindre anläggningar med mindre mängd av brandfarliga varor.
5) Mellanstora anläggningar med större mängder av ett fåtal brandfarliga varor.
6) Större anläggningar med mycket stora mängder brandfarlig vara och/eller flertalet olika
brandfarliga varor.
7) Med publik lokal menas hotell, restauranger, skolor, övriga samlingslokaler och liknande.
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