Dokumentnamn

TAXA FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS
TILLSYNSBESÖK ENLIGT LSO OCH LBE
Dokumenttyp

Taxa
Gällivare
Kommun

Diarienummer

Rtj-2018-3

Beslutad av

Framtagen av

Miljö-, bygg och
räddningsnämnden

Räddningstjänsten

Beslutad
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MBR 2018-04-19 § 35

Fr o m 2019-01-01 och tillsvidare

Taxa för tillsynsbesök enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga
och explosiva varor LBE.
Öresavrundade belopp. Ny eller ändrad taxa med kursiv stil.
2019
1009 kr/tim

Underlag till nedanstående avgifter
Timavgiften är baserad på kostnader för tillsynsförrättarens
löne-, lokal-, fordons-, utbildnings- och arbetsmaterialkostnader mm.
1. Tillsyn enligt LSO, på objekt som omfattas om +
inlämnande av skriftlig brandskyddsredogörelse
debiteras en grundavgift.
Om tillsynsbesöket på plats överstiger två timmar
debiteras ytterligare per påbörjad timme som tillsynen
tar till anspråk.

4030 kr

1009 kr/tim

I grundavgiften ingår följande:
- Föreberedelser för besök
- Resa, tur och retur
- 2 timmars tillsynsbesök på plats
- Registrering - protokoll – föreläggande.
Samtidig tillsyn enligt LBE på ovanstående objekt,
och hanteringen är tillståndspliktig, debiteras ytterligare
(2 h á 1 009 kr)

2 018 kr

2. På objekt där endast tillsyn enligt LBE utförs, och hanteringen är tillståndspliktig debiteras
objektet enligt första stycket under punkten 1.
3. På objekt där övrig tillsyn enligt LSO eller LBE
tas till anspråk, debiteras en grundavgift på
Om tillsynsbesöket på plats överstiger en timme
debiteras ytterligare per påbörjad timme som
tillsynen tar till anspråk.

2 018kr

1 009kr

Avgift enligt punkt 3 kan även användas för tillsyn på objekt som omfattas av kravet på skriftlig
brandskyddsredogörelse om det föreligger särskilda skäl för detta, tex att verksamheten på objektet är
begränsad till något enstaka tillfälle och/eller att byggnaden/lokalen är okomplicerad till sin
utformning.

I grundavgiften ingår följande:
- Förberedelser för besök
- Resa tur och retur
- 1 timmes tillsynsbesök på plats
- Registrering - protokoll – föreläggande.
2019
Där tillsyn enligt LBE utförs och tillsynsbesöket
understiger en timme debiteras en grundavgift på
I grundavgiften ingår följande:
- Förberedelser för besök
- Resa tur och retur
- En timmes tillsynsbesök på plats
- Uppföljning och registrering – protokoll/föreläggande.

2 018 kr

