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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-11-11 

KF:s 
HANDLING 1s (24) 

NR. 56 2020 

Dnr 2020/1279 .- lf 

Revidering av taxa för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) 
INLEDNING 
Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt 
uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dess utifrån personalkostnads
ökningarna. 
Den senaste taxehöjningen genomfördes 2020. En höjning som motsvarar 
personalkostnadsökningarna för 2021, innebär en taxehöjning på 2,5%. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/163/1, missiv från räddningstjänsten 
Bilaga KS 2020/163/2, taxa för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) 

Ledningsutskottets beslut 2020-10-28, § 186 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att taxan för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor höjs från 1 
januari 2021 med 2,5% i enlighet med Bilaga KS 2020/163/2, samt 
att grundavgiften höjs till 1 695 kronor. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att taxan för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor höjs från 1 
januari 2021 med 2,5% i enlighet med Bilaga KS 2020/163/2, samt 
att grundavgiften höjs till 1 695 kronor. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka nde 
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SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 

LEDN I NGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-10-28 

23 (29) 

Dnr 2020/1279 -1 

Revidering av taxa för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) 
INLEDNING 
Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt 
uppdragit till kommunstyrelsens att revidera dess utifrån 
personalkostnadsökningarna. 
Den senaste taxehöjningen genomfördes 2020. En höjning som motsvarar 
personalkostnadsökningarna för 2021, innebär en taxehöjning på 2,5%. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/163/1, missiv från räddningstjänsten 
Bilaga KS 2020/163/2, taxa för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) 

Gunnar Svendsen, stf räddningschef, föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att taxan för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor höjs från 1 
januari 2021 med 2,5% i enlighet med Bilaga KS 2020/163/2, samt 
att grundavgiften höjs till 1 695 kronor. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att taxan för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor höjs från 1 
januari 2021 med 2,5% i enlighet med Bilaga KS 2020/163/2, samt 
att grundavgiften höjs till 1 695 kronor. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utd ragsbestyrka nde 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

Bila ~a KS 20 20 / 163/1 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -09- 2 2 
Diarienr 

Dpb: 

Kommunstyrelsen 

1 (1) 

2020-09-21 

DNR 2020/1279 

SKRIVELSE 
TOMMY JANSSON 

DIREKT: 0224-74 78 82 

Revidering av taxa för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och ex
plosiva varor (LBE) 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt 
uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökning
arna. 

Ärende 

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

Den senaste taxehöjningen genomfördes 2020. 

En höjning som motsvarar personalkostnadsökningarna för 2021, innebär en taxe
höjning på 2,5 %. 

Förslag till beslut 

Räddningstjänsten Sala-Heby föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att taxan för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor höjs från 
2021-01-01 med 2,5 % enligt bilagt taxeförslag, 

att grundavgiften höjs till 1 695 kr. 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY 

,, ~ .I'.... Q 
T~~sn 
räddningschef 



Sala kommun 
Kommunal författningssamling 

2 9 20/163/2 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förva ltning 

lnk. 2020 -09- 2 2 

Taxa för tillsyn av brandfarliga och 
explosiva varor 
TAXA 

ANTAGEN: ANGE BESLUTSDATUM. 

GÄLLER FRÅN OCH MED: 2021-01-01 

§ 1. Inledande bestämmelser 

Enligt denna taxa erläggs avgift för tillsyn enligt§ 21, lagen om brandfarliga och 
explosiva varor. 

§ 2. Beräkning av tillsynsavgift 

En ägare eller innehavare till anläggning för vilken tillstånd meddelats enligt lagen 
om brandfarliga och explosiva varor skall erlägga en tillsynsavgift med av 
Kommunstyrelsen fastställt belopp. Om anläggningen är ett tillsyneobjekt enligt 5 
kap 5 § 1, LSO (lagom skydd mot olyckor) skall tillsynsavgiften enligt denna taxa 
adderas tillsyneavgiften enligt LSO. Om anläggningen ej är ett tillsyneobjekt enligt 
LSO skall grundavgift enligt § 5 erläggas förutom tillsyneavgiften. 

§ 3. Reskostnader 

Om åtgärd föranleder resa utanför räddningsregionen Sala-Heby, utgår extra avgift 
härför för timtid och reskostnad enligt avtal. 

§ 4. Särskilt sakkunnig 

Då ärende är av sådan speciell natur eller svårighetsgrad att Kommunstyrelsen 
finner sig nödsakad anlita särskild sakkunnig, erläggs ersättning åt denne av 
anläggningsägaren/innehavaren. 

§ 5. Belopp 

Avgifterna enligt§ 2 och 3 utgör fr.o.m. dagen för denna taxas tillämpning. 

Grundavgift 
1 695 kr 

Timkostnad 
844 kr 

Tillsynsavgift 
844 kr för varje påbörjad timme på objektet. 



Efterkontroll 

2 539 kr. Efterkontroll utöver den första. 

§ 6. Avgiftens erläggande 

Avgift enligt denna taxa erläggs av anläggningsägaren/innehavaren mot räkning när 
huvudbesiktningen vid tillsyn fullgjorts. 

Efterkontroll av föreläggande, utöver den första, debiteras efter varje fullgjord 
besiktning. 

Om tillsynebeslut vid besvär blir ogiltigt, äger anläggningsägaren/innehavaren efter 
ansökan återfå för efterbesiktningarna erlagd avgift. 

§ 7. Taxans reglering 

Kommunstyrelsen reglerar på kommunfullmäktiges uppdrag taxan årligen 
motsvarande personalkostnadshöjningen för räddningstjänstens personal inom 
Vision. 

§ 8. Dröjsmålsränta 

Betalas icke avgift innan på räkning angiven tid debiteras dröjsmålsränta. 

§ 9. Ikraftträdande 

Denna taxa skall tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2021 och gäller för åtgärd som är 
påbörjad efter denna dag. 


