
Bilaga IS 2012/151/1 

1(1) 
2012-07-16 

DNR, 2012,36 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY 
Bo Söderlund 

SALA KOMMUN 
Komm""'tvr.IR8ns förvaltning 

1011 2012 -07- 1 8 
Kommunfullmäktige 
Sala kommun 

FRAMSTÄLLAN OM FASTSTÄLLANDE AV TILLSTÅNDSTAXA FÖR BRANDFARLIGA ELLER 
EXPLOSIVA VAROR. 

Räddningstjänsten Sala Heby har genom beslutad omorganisation i Sala kommun 
tilldelats uppdraget att överta tillståndshanteringen inom lagen om brandfarliga och 
explosiva varor, SFS 2010:1011. Ärendena har tidigare handlagts av kommunens bygg
och miljöförvaltning. 

Eftersom handläggningen är relativt vanlig inom kommunernas räddningstjänster har en 
studie skett över taxenivån hos dessa. Främst har undersökning skett av taxorna hos 
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (Avesta) och Västra Mälardalens 
Räddningstjänstförbund (Köping). Orsaken är att dessa kommuner avseende storlek och 
övriga förhållanden är relativt likvärdigt med vårt. 

Det känns angeläget att ta ut en likvärdig kostnad som tillämpas av närliggande 
räddningstjänster då vissa näringsidkare bedriver verksamhet över flera kommuner. Vår 
produktionskostnad kan inte skilja sig nämnvärt mot dessa räddningstjänster. 
Förhållandet är detsamma med den befintliga tillsynetaxan för samma lag. 
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Bo Söderlund 
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Bilaga 1: Förslag till avgift för tillstånd inom lagen om brandfarliga och explosiva varor, 
SFS 2010:1011. 
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Avgifttaxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, SFS 

2010:1011. 

!Ink 2012 -01- 1 8 
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 
vara föreståndare 

Nytt Förnyat Nytt Förnyat Nytt Förnyat 
Admini- 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 
stration 
Hand- 1,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 
läggning 
Avsyning 1,5 1,5 2 1 
Summa 4 3 4 2,5 1 1 1 
tid 
Summa 30,0 2300 3070 1920 770 710 770 
kr/ 
ärende 

Tidsåtgång för handläggning av tillståndsärenden brandfarliga varor. 

Den totala tidsåtgången för handläggning av tillståndsärenden för brandfarliga varor: 

Mindre anläggning Medelstor anläggning Stor anläggning Avslag 
Nytt Förnyat Nytt Förnyat Nytt Förnyat 

Admini- 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 
stration 
Hand- 1,5 1 4 2 10 4 
läggning 
Avsyning 1,5 1,5 2 2 4 4 
Summa 4 3 7 4,5 15 8,5 1 
tid 
Summa 3070 2300 5370 3450 11500 6520 770 
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, l.ex. 

grossist lager och transportdepåer. 

Avslag 

1 

1 

770 
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• 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 tillståndshanteringen, tillämpas timdebitering med 767 kronor per påbörjad 

timme. 

Debitering vid tillståndsansökan: 

Debitering enligt ovanstående avgifter betalas av sökande mot faktura mir Räddningstjänsten Sala 

Heby skickat beslutet till denne. 

Avgifternas reglering: 

Kommunstyrelsen reglerar avgifterna på kommunfullmäktiges uppdrag motsvarande 

personalkostnadsökningen för räddningstjänstens personal inom Vision. Avgifterna i denna taxa 

baseras på en timkostnad om 767 kronor per timme. 


