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§ 1  

Inledande bestämmelser 

Enligt denna taxa erläggs avgift för tillståndsprövning enligt 16–19 §§        lag 

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

 

§ 2  

Taxekostnader – beräkning av avgift 

Den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor och den  

som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska  

ha tillstånd till detta. 

För tillståndsprövningen enligt ovannämnda lag svarar i vissa fall kommunen. 

Lagen ger i dessa fall kommunen rätt att ta ut en avgift  

för detta. 

Avgiften är i förevarande bestämmelse konstruerad av två delar – ett grundbelopp 

som benämns fast avgift och en timersättning som benämns rörlig avgift. 

Den fasta avgiften är grundad på kommunens kostnader för inställelse till objektet 

(genomsnittlig reskostnad inklusive restid) och förberedelse av ärendet. Den fasta 

avgiften fastställs utifrån önskvärd täckning av kostnaderna och beräknas 

motsvara 3 timmars arbete. 

Varje förrättning av ett objekt debiteras med dels fast avgift, dels rörlig 

avgift x antalet förrättningstimmar och efterarbete av ärendet. 

Avgift debiteras per påbörjad timme. 

 

§ 3  

Taxans storlek 

Fast avgift enligt § 2 uppgår till 3000 kronor  

Rörlig avgift enligt § 2 uppgår till 1000 kronor per timma 

Taxan får indexuppräknas med en procentsats som motsvarar förändring i 

Sveriges kommuners och landstings prisindex i kommunal verksamhet (PKV). 

 

§ 4  

Avgiftens erläggande 

Avgift enligt denna taxa erläggs av näringsidkaren/sökanden mot räkning när 

tillståndsprövningen fullgjorts. 
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§ 5  

Dröjsmålsränta 

Betalas inte avgift inom på räkning angiven tid debiteras dröjsmålsränta. 

 

§ 6  

Ändring i taxan 

Ändring av denna taxa beslutas av kommunfullmäktige. Indexreglering enligt § 3 

hanteras av den nämnd som ansvarar för tillståndsprövning enligt lagen om 

brandfarliga och explosiva varor. 

 


