Bromölla kommun

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr 178.2

Antagen/Senast ändrad

Gäller från

Dnr

Kf 1991-03-25 § 25
Kf 2010-12-20 § 134

1991-04-01
2010-12-21

1991/44-171
2010/652

TILLSYNSPLAN OCH TAXA ENL LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR, LSO
OCH LAGEN OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR, LBE
Enligt lagen om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare vidta åtgärder för att
förebygga brand och för att hindra och begränsa skador vid brand.
2 kap. Enskildas skyldigheter
§ 2 Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig
omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka
och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa
skador till följd av brand.
§ 3 Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller
konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig
form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter
som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.
Är det fråga om sådana anläggningar som avses i 4 § skall i stället den som utövar verksamheten
på anläggningen se till att en redogörelse enligt första stycket upprättas. Ägaren av anläggningen
skall ge den som utövar verksamheten de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra
sin skyldighet.
Redogörelsen skall lämnas in till kommunen.
Kommunen skall i en plan beskriva hur det förebyggande arbetet och tillsynen över efterlevandet
av lagstiftningen skall bedrivas.
Kommunen får föreskriva att en avgift skall betalas för tillsynen.
3 kap. Kommunens skyldigheter
Förebyggande verksamhet
§ 3 En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet skall
anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som
kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur kommunens förebyggande
verksamhet är ordnad och hur den planeras.
5 kap. Tillsyn
§ 1 Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen
utövas av en kommun inom kommunens område och av länsstyrelsen inom länet.
§ 4 Kommunen får föreskriva att en avgift skall betalas för tillsynsbesök som föranletts av
bestämmelserna i 2 kap. § 2.
Kommunen skall också besluta om tillsynsplan enl Lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Antagna frister gäller fram till första tillsynsbesöket. Därefter följer en individuell bedömning av
verksamhetens Systematiska Brandskyddsarbete, vilket är avgörande för nästa tillsyn.
Kommunen får besluta om avgift för tillsynen.

Tillsynsplan enl. lagen om skydd mot olyckor (2003:778) för Bromölla kommun
Objektstyp

Tillsyningsfrist

Vård
Inrättningar för vård och omsorg där
patienter har hjälpbehov vid
utrymning.

1-års
Vårdanläggning i mer än ett våningsplan eller
med fler än 75 patienter
2-års
Vårdanläggning för 3 till 75 patienter
4-års
Övriga vårdanläggningar

Objektstyp

Tillsyningsfrist

Samlingslokaler

1-års
Samlingslokal för fler än 300 personer eller
samlingslokal för 150-300 personer som ej är
belägen i markplanet.
2-års
Samlingslokaler för 150-300 personer
samlingslokal för 50-150 personer som ej är
belägen i markplanet.
4-års
Samlingslokaler för 50-150 personer
Ej regelbunden tillsyn
Samlingslokaler för färre än 50 personer

Objektstyp

Tillsyningsfrist

Skola, förskola och barnstuga

1-års
Mer än 200 barn och ungdomar eller mer än 90
barn och ungdomar i mer än ett plan
2-års
Mer än 90 barn eller ungdomar i ett plan eller
mer än 15 barn och ungdomar i fler än ett plan.
Där fler än fem funktionshindrade barn eller
ungdomar med hjälpbehov vid utrymning vistas
samtidigt.
4-års
Övriga skolor, förskolor och barnstugor.

Objektstyp

Tillsyningsfrist

Restauranger

1-års
Restaurang för fler än 300 personer eller för
150 – 300 personer ej belägen i markplanet.
2-års
Restaurang med alkoholrättigheter för 50-300
personer.
Restaurang utan alkoholrättigheter för 150-300
personer eller för 50 – 150 personer ej belägen
i markplan.
4-års
Restaurang utan alkoholrättigheter 50-150
personer
Ej regelbunden tillsyn
Restauranger för färre än 50 personer

Objektstyp

Tillsyningsfrist

Upplag, utomhus ej i byggnad

2-års
Stor brandrisk, risk för skada på liv egendom
och miljö.
Ej regelbunden tillsyn
Övriga

Objektstyp

Tillsyningsfrist

Lager

1-års
2
Större än 5000m lageryta eller stor brandrisk
föreligger samt risk för skada på liv, egendom
och miljö.
2-års
2
2
Mellan 2500m och 5000m lageryta eller
högre lagringshöjd än 8 meter.
4-års
2
2
Mellan 1200m och 2500m lageryta.
Ej regelbunden tillsyn
2
Lager med mindre yta än 1200m .

Objektstyp

Tillsyningsfrist

Tillsynsobjekt enligt LSO 2:4

1-års
Alla objekt

Objektstyp

Tillsyningsfrist

Hotell, pensionat, vandrarhem,
förläggning och elevhem.

1-års
Fler än 100 gäster eller fler än 50 rum. För 50
– 100 gäster eller 25 – 50 rum i mer än ett
plan.
2-års
Mellan 50-100 gäster eller 25-50 rum. För 9 –
50 gäster eller 5 – 25 rum i mer än ett plan.
4-års
Mellan 9-50 gäster eller 5-25 rum.
Ej regelbunden tillsyn
Färre än 9 gäster eller färre än 5 rum

Objektstyp

Tillsyningsfrist

Industrier

1-års
Anläggning med hög brandbelastning och stor
brandrisk föreligger samt risk för skada på liv,
egendom och miljö.
Industrier som omfattas av lagen (1999:381)
om åtgärder att förebygga och begränsa
allvarliga kemikalieolyckor.
2-års
Mer än 20 personer samtidigt sysselsatta i
2
industriverksamheten eller större än 2500m .
Industrier där det krävs tillstånd enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor.
4-års/ej regelbunden tillsyn
Övriga anläggningar.

Objektstyp

Tillsyningsfrist

Byggnader eller anläggning vars
utformning innebär stor risk för
allvarliga skador vid en brand

1-års
Byggnader med fler än 16 våningar ovan mark.
Garage som har minst två plan och en
2
sammanhängande yta större än 2000m .
Tunnlar som är längre än 500m och avsedda
för allmän väg eller allmänna
kommunikationsmedel.
Komplexa allmänna lokaler där samlingslokaler
för fler än 150 personer utrymmer via andra
lokaler. Större underjordsanläggningar
2-års
Komplexa allmänna lokaler där utrymning sker
via andra lokaler.

Objektstyp

Tillsyningsfrist

Fritidsanläggningar

2-års
Anläggning för fler än 300 personer där
verksamheten bedrivs helt eller delvis under
tak
4-års
Anläggning för 50-300 personer där
verksamheten bedrivs helt eller delvis under
tak
Anläggning med utomhusläktare för fler än 600
personer, om läktaren och andra omkring
liggande utrymmen är av brännbart material.
Anläggning med utomhusläktare för fler än
1000 personer, om läktaren i huvudsak är av
obrännbart material
Ej regelbunden tillsyn
Anläggning för färre än 50 personer.
Anläggning med utomhusläktare för färre än
600 personer i brännbart material.
Anläggning med utomhusläktare för färre än
1000 personer i obrännbart material

Objektstyp

Tillsyningsfrist

Byggnader som är byggnadsminnen
1-års
eller kyrkliga kulturminnen enligt lagen fler än 300 personer
(1988:950) om kulturminnen mm. Med
undantag för de byggnader som
uteslutande används som bostad.
2-års
för 150-300 personer
4-års
Övriga
Objektstyp

Tillsyningsfrist

Byggnader som är statliga
byggnadsminnen enligt förordningen
(1996:1598) om statliga
byggnadsminnen mm.

1-års
fler än 300 personer

2-års
för 150-300 personer
4-års
Övriga

Objektstyp

Tillsyningsfrist

Statliga museer och andra muser som 1-års
är berättiga till bidrag enl. förordningen fler än 300 personer
(1996:1598) om statsbidrag till
regional kulturverksamhet.
2-års
för 150-300 personer
4-års
Övriga
Objektstyp

Tillsyningsfrist

Samhällsviktiga funktioner

2-års
Anläggningar som försörjer fler än 5000
abonnenter med vatten, avlopp, tele och el.
Ej regelbunden tillsyn
Övriga

Objektstyp

Tillsyningsfrist

Övriga objekt

Behovsstyrt

Tillsynsplan enl. Lagen om brandfarliga och explosiva varor (1988:868) för
Bromölla kommun
Objektstyp

Tillsyningsfrist

Anläggningar för försäljning av
drivmedel till fordon.

2-års
Anläggningar där det är stor brandrisk, risk för
skada på liv egendom och miljö
4-års
Övriga tillståndspliktiga anläggningar.
Ej regelbunden tillsyn
Ej tillståndspliktiga objekt

Objektstyp

Tillsyningsfrist

Hantering av brandfarliga varor

2-års
Mer än 10 000 L klass 1+2+3 eller
mer än 1000 L klass 1 eller
mer än 100 000 L klass 3
mer än 1000 L brandfarlig gas
4-års/ej regelbunden tillsyn
Övriga tillståndspliktiga objekt.
Ej regelbunden tillsyn
Ej tillståndspliktiga objekt

Bilaga 1
Taxa gällande tillsynsverksamhet LSO/LBE samt övriga
olycksförebyggande tjänster från och med 2010-09-01.

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor:
a) Grundavgift LSO alt. LBE
b) Grundavgift vid samordnad tillsyn LSO och LBE
c) Utöver grundavgiften debiteras per timme

1606 kr
2409 kr
803 kr/timme

Övriga olycksförebyggande tjänster/uppdrag

803 kr/timme

Tillämpning av taxan vid tillsyn.
Inledande bestämmelser.
Taxan avser tillsyn som föranletts av bestämmelserna i 2 kap 2§ LSO.
Enligt 5 kap 4§ LSO får en kommun föreskriva att en avgift skall betalas för tillsynsbesök.
Taxan reglerar även avgift för tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, 27§
LBE.
Taxan består av en grundavgift och en rörlig timavgift.
Underlag för beräkning av tidsomfattning framgår i bilaga 2 till denna taxa.
Den rörliga avgiften debiteras med hel förstatimme och därefter med påbörjad halvtimme.
Uppföljningsbesök debiteras med halv grundavgift och rörlig timavgift. Se vidare bilaga 2.
Specialfall.
Om en ägare eller nyttjanderättshavare har en eller flera verksamheter där den totala tillsynen
tar flera dagar, finns möjlighet att teckna speciell överenskommelse om avgiften.
Räddningschefen äger rätt att träffa sådan överenskommelse.

Allmänna bestämmelser.
Reglering av timkostnad.
Skåne – Blekinge Brandbefälsförenings prislista reglerar timkostnaden. Taxan revideras
årligen med konsumentprisindex (KPI) för alla kostnadsslag utom arbetskostnad,
referensmånad september 2009. Arbetskostnad revideras med arbetskostnadsindex (AKI),
referensmånad september 2009.

Överklagande av avgift.
Bestämmelser finns i kommunallag, förvaltningslag och speciallagstiftning.
Kommunens beslut om avgiftsuttag kan överklagas till länsstyrelse, därefter eventuellt
förvaltningsdomstol.
Överklagande skall ske skriftligen inom tre veckor från mottagandet av beslutet.
Överklagandet ställs till länsstyrelse/förvaltningsdomstol men lämnas till räddningsnämnden
som skickar överklagandet jämte kommunens beslutsunderlag vidare till aktuell instans.
Om räddningstjänsten finner att klaganden har fog för sitt överklagande kan den själv ändra
sitt beslut. Överklagandet behöver då inte vidarebefordras för ny prövning.
Sänkning av avgift
Räddningschefen äger rätt, om det finns särskilda skäl som motiverar en sänkning av avgiften
vid ett uppdrag, besluta om en sådan.
Dröjsmålsränta.
Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen
från förfallodagen tills betalning sker.

Bilaga 2
Taxeberäkning gällande tillsynsverksamhet LSO/LBE
Separat tillsyn

Tillsynstaxa
Grundavgift
Bokning av besök
Förberedelse inför
besök

Samordnad tillsyn

LSO eller LBE
LSO och LBE
Tid (timmar)
Tid (timmar)
Uträkning
0,33
0,33 Genomsnittstid 20 minuter
0,75
1 Genomsnittstid 45 minuter. Samordnad tillsyn, LSO och LBE, 60 minuter. Granska
ritningar, brandskyddsdokumentation, tidigare protokoll, skriftlig redogörelse med
mera

Restid
Protokollskrivning

0,75
1

0,75 Beräknad genomsnittlig restid 45 minuter, tur o retur.
1,5 Genomsnittstid 60 minuter ett protokoll och 90 minuter för 2 protokoll (LSO o LBE) på
samma objekt

Summa

2,83

3,58

Rörlig timavgift

Tid för besöket ute på platsen. Debiteras med hel förstatimme därefter med påbörjad halvtimme

Uppföljningskostnad

I den mån uppföljning kan göras via telefon alt. åtgärdskvitto ingår detta i grundavgiften efter första besöket. I de fall återbesök
behöver ske på plats debiteras timkostad för tiden på plats likt ovan samt 1/2 grundavgift. Detta förväntas då täcka bokning,
förberedelse, restid och protokollskrivning.

Bilaga 3.
Taxa för tillståndshantering enligt lagen om brandfarliga och
explosiva varor från och med 2010-09-01.
Avgift för tillstånd till hantering av brandfarliga eller explosiva varor.
Kostnad = handläggningstid x timkostnad
Handläggningstid.
Handläggningstiden för vissa typärenden finns framtagen och redovisas i bilaga 4. I de fall ett
ärende inte kan kategoriseras in under något typärende eller om ärendet är komplicerat eller
särskilt tidskrävande ska den, för ärendet, faktiska handläggningstiden tillämpas. Dock ska
restiden för varje besök på anläggningen schablonberäknas till 0,75 timme.
Tillägg till de i tabellen angivna handläggningstiderna finns också presenteras under rubriken
Tillägg i bilaga 4.
Handläggningstiden presenteras i två delar, Tillstånd och Avsyning. I de fall avsyning inte
behöver göras räknas inte denna tid med i avgiften.
Timkostnad.
Timkostnaden är för år 2010 beräknad till 803 kr/timme.
Beräkningsexempel.
Tillstånd till hantering av brandfarliga varor, i antal timmar, på en nyetablerad bensinstation
där avsyning genomförs.
Tid för handläggning enligt tabell i bilaga 4:
Diariehantering:
1
Handläggning:
4
Restid:
0,75
Föreberedelser inför avsyning:
1
Avsyning (tid på plats)
1,5
Protokollskrivning (avsyning)
1,5
Totalt:
9,75
Kostnad för tillståndet: 9,75 x 803 = 7829 kr
Allmänna bestämmelser.
Reglering av timkostnad.
Skåne – Blekinge Brandbefälsförenings prislista reglerar timkostnaden. Taxan revideras
årligen med konsumentprisindex (KPI) för alla kostnadsslag utom arbetskostnad,
referensmånad september 2009. Arbetskostnad revideras med arbetskostnadsindex (AKI),
referensmånad september 2009.

Överklagande av avgift.
Bestämmelser finns i kommunallag, förvaltningslag och speciallagstiftning.
Kommunens beslut om avgiftsuttag kan överklagas till länsstyrelse, därefter eventuellt
förvaltningsdomstol.
Överklagande skall ske skriftligen inom tre veckor från mottagandet av beslutet.
Överklagandet ställs till länsstyrelse/förvaltningsdomstol men lämnas till räddningsnämnden
som skickar överklagandet jämte kommunens beslutsunderlag vidare till aktuell instans.
Om räddningstjänsten finner att klaganden har fog för sitt överklagande kan den själv ändra
sitt beslut. Överklagandet behöver då inte vidarebefordras för ny prövning.
Sänkning av avgift
Räddningschefen äger rätt, om det finns särskilda skäl som motiverar en sänkning av avgiften
vid ett uppdrag, besluta om en sådan.
Dröjsmålsränta.
Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen
från förfallodagen tills betalning sker.

Bilaga 4 Tabell - Handläggningstid för tillståndshantering brandfarliga och explosiva varor
Avslag

Mindre komplettering
till befintligt tillstånd

0,5
0,5

0,5
1

1

1,5

Tillstånd
Diariehantering
Handläggning
Tid för tillståndshandläggning:

Övertagande av Generellt undantag från
befintligt tillstånd förbud mot öppen eld Bensinstation bemannad
Nytt
Förnyat
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
4
3
1

1,5

Bensinstation
automat
Nytt
Förnyat
1
0,5
3
2,5

5

3,5

4

3

0,75
1
1,5
1,5

0,75
1
1
1,5

0,75
1
1
1,5

0,75
1
1
1,5

Avsyning
Restid
Förberedelse
Avsyning (tid på plats)
Protokollskrivning
Tid för avsyning:
Total tid:

0
1

0
1,5

0
1

0
1,5

Tillägg till tider i tabell A
Diarietiden ökas med 1 timme om ärendet behöver beslutas av räddningsnämnden (t.ex. ärenden av sådat slag
som ej får omfattas av delegerad beslutanderätt enligt 6 kap 34§ i kommunallagen, eller om räddningsnämnden
behöver informeras om ärendet genom presentation vid sammanträde.
För komplicerade ärende eller för ärende som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan eller för särskilt
tidskrävande ärenden ska individuell tidsberäkning tillämpas. I tidsberäkningen ska den faktiska tiden användas
som debiteringsunderlag, dock ska schablontiden på 0,75 timme restid användas. Särskit tidskrävande ärenden är
till exempel ärenden som krävt flera besök på plats eller då begäran om kompletterande handlingar gjorts på grund
av bristfälliga ansökningshandlingar.
Om ansökan inkluderar ett generellt undantag från förbudet mot öppen eld ökas tiden vid tillståndshandläggningen
med 1 timme.
Om godkännande av föreståndare handläggs i samband med ett tillståndsärende tas ingen avgift ut.

4,75
9,75

4,25
7,75

4,25
8,25

4,25
7,25

Färghandel
Nytt
Förnyat
1
0,5
2
1,5

Restaurang med
gasol
Nytt
Förnyat
1
0,5
2,5
1,5

Industri mindre
hantering
Nytt
Förnyat
1
0,5
2
2

Industri större
hantering - process
Nytt
Förnyat
1
0,5
4
4

Lagerverksamhet
Nytt
Förnyat
1
0,5
2
1,5

Fordonsgasstation
Nytt
Förnyat
1
0,5
3
2

Lantbruk
Nytt
Förnyat
1
0,5
2
2

3

2

3,5

2

3

2,5

5

4,5

3

2

4

2,5

3

2,5

0,75
0,5
1,5
1

0,75
0,5
1,5
1

0,75
0,5
1
1

0,75
0,5
1
1

0,75
0,5
1
1

0,75
0,5
1
1

0,75
1
1,5
1

0,75
1
1,5
1

0,75
0,5
1
1

0,75
0,5
1
1

0,75
1
1
1

0,75
1
1
1

0,75
0,5
1
1

0,75
0,5
1
1

3,75
6,75

3,75
5,75

3,25
6,75

3,25
5,25

3,25
6,25

3,25
5,75

4,25
9,25

4,25
8,75

3,25
6,25

3,25
5,25

3,75
7,75

3,75
6,25

3,25
6,25

3,25
5,75

Fyrverkeriförsäljning
Nytt
Förnyat
1
0,5
3
3
4

3,5

0,75
0,5
1
0,5

0,75
0,5
1
0,5

2,75
6,75

2,75
6,25

Godkännande av
föreståndare
Nytt
Förnyat
0,5
0,5
1
1
1,5

1,5

0
1,5

0
1,5

Explosiv vara mindre
omfattning
Nytt
Förnyat
1
0,5
2
2

Explosiv vara större
omfattning
Nytt
Förnyat
1
0,5
4
3

3

2,5

5

3,5

0,75
0,5
1
0,5

0,75
0,5
1
0,5

0,75
0,5
1,5
1

0,75
0,5
1
1

2,75
5,75

2,75
5,25

3,75
8,75

3,25
6,75

