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§  251 Revidering av taxa för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga
och explosiva varor [LBE]

INLEDNING

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt upp—

dragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökningarna.

Beredning

Bilaga KS  2017/221/1, missiv

Bilaga KS  2017/221/2, taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva va-

TOI"

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag höja taxan för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor
[LBE] med 4%, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 201  "7/221/2, att gälla

fr om  1  januari  2018.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt höja taxan för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor
[LBE] med 4%, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS  2017/221/2, att gälla

fr om  1  januari  2018.

Utdrag

kommunstyrelsen

UtdragsbestvrkandeJuster ndiisigh

Köl/x
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Ace/MöllKOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Kommunslyrelsen

Revidering av taxa för tillståndsgivning LBE

Bakgrund

Kommunfullmaktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt uppdragit till
Kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökningarna.

Taxan som avses i denna framställning gäller tillståndsgivning enligt lagen om brandfarliga
och explosiva varor (LBE).

Ärende

Den senaste höjningen genomfördes i maj 2016.

En höjning som motsvarar personalkostnadsökningarna för 2017 och  2018, innebar en
taxehöjning på 4,0 %.

Förslag till beslut

Räddningstjänsten Sala-Heby föreslår att Kommunstyrelsen beslutar:

- Ltt taxan för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor höjs från

2018-01-01 med 4.0  %  enligt bilagt taxeförslag

Göran Cederholm
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Taxaför tillstånd enligt lag om brandfarliga
och explosiva varor
TAXA

ANTAGEN: ANGE BESLUTSDATUM.

GÄLLER  FRÅN OCH  MED: ANGE GILTIGHETSDATUIVI.

ERSÄTFER: 151/2012

Avgifttaxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva

varor, SFS  2010:1011.

Tidsåtgång för handläggning av tillståndsärenden explosiva varor.

Den totala tidsåtgången för handläggning av tillståndsärenden för explosiva varor:

Försäljning fyrverkeri Förvaring av explosiv Godkännande av Överföring Avslag
__ vara föreståndare

N  tt Förn at  N  tt Förn at  _ N  tt Förnyat wu
Admini» 1,0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1
stration _ _
Hand- 1,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5

lä nin _
Avsyning 1,5 _1,5_____ 2 1  __
Summa  4 3 4 2,5 1 1 1 1
tid __

Summa  3  496 2  622 3  496 2 185 874 874 874 874
kr/ i
ärende _ _;

Tidsätgång för handläggning av tillståndsärenden brandfarliga varor.

Den totala tidsåtgången för handläggning av tillståndsärenden för brandfarliga varor:



Mindre  anläggnin Medelstor anlä nin Stor anlä ning Avslag

N  t Förn at N tt Förn at  N Förn at

Admini- 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1
Stration _

Hand- 1,5 1 4 2 10 4
läggning

Avs nin 1,5 1,5 2 2 4 4
Summa  4 3 7 4,5 15 8,5 1

tid

Summa  3  496 2 622 6 118 3 933 13 110 7 429 874
kr/

ärende

Med  mindre  anläggningar avses:

- Anläggning där hantering sker av brandfarliga varor i lösa behållare i mindre

omfattning, t.ex. gasol i skolor och restauranger och försäljning i detaljhandel.

Med medelstor anläggning avses:

. Anläggning med omfattande hantering av brandfarliga varor i lösa behållare, t.ex.

grossistlager och transportdepåer.

. Anläggning för försäljning av brandfarliga varor från cistern, t.ex. bensinstationer.

. Anläggning med industriell hantering av brandfarliga varor i begränsad omfattning,

t.ex. billackering och verkstäder.

Med stor anläggning avses:

'  Anläggning med omfattande hantering av brandfarliga varor i såväl cisterner som

lösa behållare, t.ex. processindustri.

I administration ingår:

Mottagning, registrering, första granskning, ev. kontakt med tillståndssökaren,

remissutskick till berörda myndigheter och avslut av ärende.

I handläggning ingår:

Granskning av inkomna handlingar och remissvar, bedömning, beslut, skriva tillstånd och

arkivhållning.

I  avsyning ingår:

Förberedelser, restid, tid på plats.

Speciella fall:

För omfattande, eller mer komplexa ärenden som kräver stor arbetsinsats och avsyning

utöver vad som ingår i den normala tillständshanteringen, tillämpas timdebitering med 840

kronor per påbörjad timme.



Debitering vid tillståndsansökan:

Debitering enligt  ovanstående  avgifter betalas  av sökande mot faktura när

Räddningstjänsten Sala Heby skickat beslutet  till  denne.

Avgifternas  reglering:

Kommunstyrelsen reglerar avgifterna på kommunfullmäkti ges uppdrag motsvarande

personalkostnadsökningen för räddningstjänstens personal inom Vision. Avgifterna i denna

taxa baseras på en timkostnad om 874 kronor per timme.


