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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-09-23

§ 316

Dnr 2021KS506

Ändring i taxa för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor, LBE, och taxebestämmelser för
tillsyn och tillstånd
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ändra i taxan för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor, LBE, på så sätt att p. 12 ska ha följande formulering:
”12a. Godkännande av föreståndare i en verksamhet med explosiva varor 2910 kr”
”12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet med explosiva varor.
1–5 deltagare 1 164 kr
6–10 deltagare 2 328 kr,
11 deltagare eller fler 3 492 kr”
Kommunfullmäktige beslutar att ändra i taxebestämmelserna för tillsyn och tillstånd i 1 § 3 st.
3 p. under rubriken LBE till följande formulering:
”Godkännande av föreståndare och deltagare”.

Sammanfattning av ärendet
Från den 1 augusti 2021 gäller vissa ändringar i LBE och i förordningen om brandfarliga och
explosiva varor (FBE). Nu gäller ökade krav på kontroll och lämplighetsprövning av personer
som har tillgång till explosiva varor i tillståndspliktiga verksamheter eller som har betydande
inflytande i sådana verksamheter. Ändringarna innebär bland annat krav på anmälan,
lämplighetsprövning och godkännande av personer som i tillståndspliktig verksamhet avses få
delta i hantering, överföring, import och export av explosiva varor. Tidigare har krav på
godkännande endast gällt för föreståndare för denna typ av verksamhet.
Mot bakgrund av ändringen i LBE finns behov av att ändra i taxan för tillståndsprövning
LBE, punkt 12, samt i 1 § i tillhörande taxebestämmelser.
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Ändring i taxa för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor, LBE, och
taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ändra i taxan för tillståndsprövning enligt
lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE, på så sätt att
p. 12 ska ha följande formulering:
”12a. Godkännande av föreståndare i en verksamhet med explosiva varor
2910 kr”
”12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet med explosiva varor.
1–5 deltagare 1 164 kr
6–10 deltagare 2 328 kr,
11 deltagare eller fler 3 492 kr”
Kommunfullmäktige beslutar att ändra i taxebestämmelserna för tillsyn och
tillstånd i 1 § 3 st. 3 p. under rubriken LBE till följande formulering:
”Godkännande av föreståndare och deltagare”.
Sammanfattning av ärendet
Från den 1 augusti 2021 gäller vissa ändringar i LBE och i förordningen om
brandfarliga och explosiva varor (FBE). Nu gäller ökade krav på kontroll
och lämplighetsprövning av personer som har tillgång till explosiva varor i
tillståndspliktiga verksamheter eller som har betydande inflytande i sådana
verksamheter. Ändringarna innebär bland annat krav på anmälan,
lämplighetsprövning och godkännande av personer som i tillståndspliktig
verksamhet avses få delta i hantering, överföring, import och export av
explosiva varor. Tidigare har krav på godkännande endast gällt för
föreståndare för denna typ av verksamhet.
Mot bakgrund av ändringen i LBE finns behov av att ändra i taxan för
tillståndsprövning LBE, punkt 12, samt i 1 § i tillhörande taxebestämmelser.
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Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse 3 september 2021
Taxa för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor, LBE, i gällande lydelse
Taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd, i gällande lydelse
Förbundsstyrelsens beslut RSG 2 september 2021 § 73
Tjänsteutlåtande RSG

Ärendet
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) meddelar tillstånd och utövar
tillsyn enligt LBE. Kommunen får enligt 27 § LBE föreskriva att avgift tas
ut för denna tillstånds- och tillsynsverksamhet. Nu gällande taxa antogs av
Härryda kommunfullmäktige den 15 oktober 2020, § 187 (ärende
2020K407).
Taxa för tillståndsprövning enligt LBE, med taxebestämmelser, trädde i
kraft den 1 januari 2021 efter att ha antagits även av övriga kommuner som
ingår i RSG.
Från den 1 augusti 2021 gäller vissa ändringar i LBE och i förordningen om
brandfarliga och explosiva varor (FBE). Syftet med ändringarna är att
försvåra och begränsa illegal hantering av explosiva varor. (se vidare
propositionen 2020/21:158 ”Skärpt kontroll över explosiva varor”).
Enligt en ny bestämmelse 19 a § LBE ska tillståndsmyndigheten nu inte
bara godkänna föreståndare, utan även deltagare i en verksamhet med
explosiva varor. Enligt 9 a § LBE ska den som bedriver tillståndspliktig
verksamhet med explosiva varor anmäla till tillståndsmyndigheten vilka
som i verksamheten avses få delta i hantering, överföring, import och export
av sådana varor. Nuvarande ”Taxa för tillståndsprövning enligt LBE” ger
RSG en möjlighet att ta ut avgift för godkännande av föreståndare i
verksamhet med explosiva varor, men det saknas möjlighet att ta ut avgift
för godkännande av deltagare.
Från den 1 augusti 2021 gäller en sex månaders övergångsperiod under
vilken samtliga deltagare och föreståndare i verksamheter som har gällande
tillstånd ska anmälas, prövas och godkännas av RSG. Senast den 1 februari
2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta
arbeta med explosiva varor. RSG kommer således under hösten 2021 att få
pröva och fatta beslut om godkännande för ett stort antal personer.
Modellen för gällande ”Taxa för tillståndsprövning LBE” bygger på
självkostnadsprincipen. Beloppen i taxan har beräknats genom att en
framräknad handläggningskostnad per timme (1 164 kr) har multiplicerats
med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.
I nuvarande punkt 12 i taxan anges att avgiften för godkännande av
föreståndare är 2 910 kr, vilket är en tidsåtgång om 2,5 timme.
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En prövning av en föreståndare är mer omfattande än en prövning av en
deltagare. RSG:s bedömning är att punkt 12 i tillståndstaxan behöver delas
upp i en punkt a avseende föreståndare respektive en punkt b avseende
deltagare. Punkt b behöver i sin tur differentieras utifrån antalet deltagare
som ska prövas och godkännas (1–5 deltagare, 1 timme, 6–10 deltagare,
2 timmar samt fler än 10 deltagare, 3 timmar).
Utöver denna uppdelning och åtskillnad i tidsåtgång är det ingen ändring i
taxans konstruktion som sådan som behövs.
RSG har vidare uppmärksammat att i nuvarande formulering av punkt 12 i
taxan anges att godkännande av föreståndare för brandfarlig vara ska ske.
Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor ska dock
inte godkännas utan endast anmälas till tillsynsmyndigheten, vilket gör att
formuleringen i taxan inte är korrekt. Genom nu föreslagen lydelsen i punkt
12a rättas detta, genom att begreppet brandfarlig utgår.
Även den föreslagna ändringen av taxebestämmelserna beror på att
deltagare i berörda verksamheter ska godkännas enligt vad som beskrivits
ovan.
Beslut om de taxor som ska gälla i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
(RSG) måste fattas av förbundets medlemskommuner. För att på ett likställt
sätt kunna ta ut avgifter för hela RSG är det av vikt att samtliga
medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut. De ändrade
formuleringarna träder i kraft då alla medlemskommuner i
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg har fattat beslut om ändringarna.

Peter Lönn
Kommundirektör

Birgitta Flärdh
Utvecklingschef
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Bilaga 1
Reviderad taxa för tillståndsprövning enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,
LBE
För tillståndsprövning enligt 16§ LBE utgår ersättning enligt denna taxa.
Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (Göteborg,
Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum).
Taxor för tillståndsprövning enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Ärendetyp tillstånd
Verksamhetstyp
Avgift (kr)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Redaktionell ändring tillstånd
Mindre ändring i befintligt
tillstånd under pågående
tillståndsperiod
Tillfällig hantering brf vara
Enkel hantering brf vara
Mindre hantering brf vara
Måttlig hantering brf vara
Omfattande hantering brf vara
Mycket omfattande hantering
brf vara
Enkel hantering explosiv vara
Mindre hantering explosiv vara

-

1164
2328

Evenemang, byggarbetsplats
Skola, restaurang
Obemannad bensinstation, handel
Bemannad bensinstation, verkstad,
lager
Övrig industri
Industri, raffinaderi

3492
5820
8148
10 476

Stenspräckare, dagsprängare utan
egen förvaring
Fyrverkeriförsäljning, ammunition,
förvaring explosiv vara < 60 kg
Förvaring explosiv vara ≥ 60 kg

5820

13 968
34 920

8148

Omfattande hantering explosiv
13 968
vara
12a Godkännande av föreståndare i 2910
en verksamhet med explosiva
varor.
12b Godkännande av deltagare i en verksamhet med explosiva
varor.
1–5 deltagare
1164
6–10 deltagare
2328
11 deltagare eller fler,
3492
13
Avvisning tillstånd
2328
14
Avslag tillstånd
3492
Årlig justering av taxan
Taxan revideras årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKR:s Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen publicerar i februari, i
samband med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar och skatteprognos. Taxan
beräknas enligt PKV för två år före det år som taxebeloppet ska gälla, justeringen görs med PKV
enligt det cirkulär som publiceras året före det år taxebeloppet ska gälla.
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Bilaga 2

Reviderade taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO) och Taxa för tillsyn samt Taxa för tillståndsprövning enligt Lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i Räddningstjänstförbundet
Storgöteborgs (RSG) medlemskommuners beslut att anta taxan.

Inledande bestämmelser
1§
Enligt denna taxa utgår avgift för
LSO
1. Tillsynsbesök
LBE
1. Tillsynsärende
2. Tillståndsprövning
3. Godkännande av föreståndare och deltagare
4. Provtagning och undersökning av prov
LSO och LBE (samtidig tillsyn)
1. Tillsynsbesök (LSO)
2. Tillsynsärende (LBE)

Allmänna bestämmelser
2§
Beräkning av avgift
Avgift enligt tabell

Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna 1–3. Beloppen i tabellerna 1–3 har beräknats genom
att en framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en
genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.
Gällande taxa

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer eller när tillsynen genomförts.
Handläggningskostnaden

Handläggningskostnaden per timme är 1164 kronor för LSO och för LBE.
Tidsersättning

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar RSG om skälig avgift
grundad på tidsersättning.
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Bilaga 2
Höjning/sänkning av avgift

Finner RSG att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger
kommunalförbundet för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta.

3§
Ändring av taxan
RSG beslutar om justering av beloppen i tabellerna 1–3 samt det belopp som ska utgå per timme
handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, under förutsättning att kommunfullmäktige
har beslutat att delegera uppgiften till kommunalförbundet och på vilka villkor det sker.
Övriga ändringar i taxan beslutas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

4§
Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden av tillstånd eller hos den där tillsynen genomförts mot
faktura när denne tillställts RSG:s beslut eller efter genomförd tillsyn.
Avgift kan alternativt tas ut i förskott.
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635)
från förfallodagen tills betalning sker.
Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske mot eventuell
avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.
Dessa taxebestämmelser träder i kraft den 1 januari 2021.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Juridiska enheten/Enheten för brandfarligt och explosivt
Therese Kogler Bennsten/Patrik Midenborn
Jurist/Enhetschef Enheten för brandfarligt och explosivt
031-3844802/031-3352756

Utfärdat
Presidiet
Förbundsstyrelse
Diarienummer

2021-08-24
2021-08-20
2021-09-02
0211/20

Revidering av del av Taxa för tillståndsprövning enligt LBE
och del av tillhörande Taxebestämmelser
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen överlämnar till medlemskommunernas kommunstyrelser och
kommunfullmäktige att besluta att
1. Taxan för tillståndsprövning enligt LBE punkt 12 ska ha följande reviderade
formulering i en punkt a respektive en punkt b, se kursivt:
”12a. Godkännande av föreståndare i en verksamhet med explosiva varor.”
”12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet med explosiva varor.
1–5 deltagare, 1 164 kr
6–10 deltagare, 2 328 kr
11 deltagare eller fler, 3 492 kr”
2. Taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd, den inledande bestämmelsen 1 § ska
kompletteras med följande formulering under LBE, punkt 3, se kursivt:
”Godkännande av föreståndare och deltagare”
Formuleringarna ovan träder i kraft då alla medlemskommuner beslutat härom.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet
Beslut avseende taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndiganden till en
kommun i lag eller förordning kan inte delegeras från kommun till kommunalförbund.
Beslut om de taxor som ska gälla i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) måste
därför fattas av förbundets medlemskommuner. För att på ett likställt sätt kunna ta ut
avgifter för hela RSG är det av yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för sig
fattar likalydande beslut.
RSG meddelar tillstånd och utövar tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor (LBE). Kommunen får enligt 27 § LBE föreskriva att avgift tas ut för
denna tillstånds- och tillsynsverksamhet.
I ärendet Taxor för räddningstjänstförbundet Storgöteborg (dnr 0209/20, 0210/20 och
0211/20), som behandlar fem taxor för RSG, ingår bland annat ärendet Taxa för
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tillståndsprövning enligt LBE, dnr 0211/20. Detta ärende har behandlats av RSG:s
förbundsstyrelse i maj 2020 och har därefter skickats till förbundets sex
medlemskommuner för beslut av kommunfullmäktige under hösten 2020.
Taxebestämmelserna ingår tillsammans med Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO) och Taxa för tillsyn samt Taxa för tillståndsprövning enligt
LBE i RSG:s medlemskommuners beslut att anta taxorna. Taxorna, däribland Taxa för
tillståndsprövning enligt LBE, med taxebestämmelser, trädde i kraft den 1 januari 2021.
I propositionen 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor, vilken bifölls av
riksdagen den 9 juni 2021, föreslås ett antal ändringar i LBE och även i förordningen
om brandfarliga och explosiva varor (FBE). Syftet med ändringarna är att försvåra och
begränsa illegal hantering av explosiva varor. Tyngdpunkten i ändringarna utgörs av
ökade krav att kontrollera och lämplighetspröva personer som har tillgång till
explosiva varor i tillståndspliktiga verksamheter eller har betydande inflytande i
sådana verksamheter. Ändringarna innebär bland annat krav på anmälan,
lämplighetsprövning och godkännande av personer som i tillståndspliktig verksamhet
avses få delta i hantering, överföring, import och export av explosiva varor.
Ändringarna i LBE och FBE träder ikraft den 1 augusti 2021. Från den 1 augusti gäller
en sex månaders övergångsperiod under vilken samtliga deltagare och föreståndare i
verksamheter som har gällande tillstånd ska anmälas, prövas och godkännas av
tillståndsmyndigheten, här RSG. Senast den 1 februari 2022 måste alla deltagare och
föreståndare vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor. RSG
kommer således under hösten 2021 få pröva och fatta beslut om att godkänna ett stort
antal personer.
Enligt den nya bestämmelsen 19 a § LBE ska tillståndsmyndigheten nu inte bara
godkänna föreståndare, utan även godkänna de personer som anmälts enligt 9 a § LBE
att delta i en verksamhet med explosiva varor (kallat deltagare). Enligt 9 a § LBE ska
den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor anmäla till
tillståndsmyndigheten vilka som i verksamheten avses få delta i hantering, överföring,
import och export av sådana varor.
Den beslutade Taxan för tillståndsprövning enligt LBE ger RSG en möjlighet att bland
annat ta ut avgift för godkännande av föreståndare i verksamhet med explosiva varor.
Beslutad taxa rymmer dock inte en möjlighet att ta ut avgift för godkännande av
deltagare, då det inte tidigare varit reglerat i LBE. Mot bakgrund av i detta avseende
aktuell ändring i LBE finns därför behov av att revidera del av Taxan för
tillståndsprövning LBE, punkt 12, samt del av tillhörande Taxebestämmelser, 1 §.
Modellen för gällande Taxa för tillståndsprövning LBE bygger på
självkostnadsprincipen, vilket redogjorts för närmre i ovan nämnda ärende Taxor för
räddningstjänstförbundet Storgöteborg. Beloppen i gällande taxa har beräknats genom
att en framräknad handläggningskostnad per timme (1 164 kr) för verksamheten har
multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden
avser. I nuvarande punkt 12 i taxan anges att avgiften för godkännande av föreståndare
är 2 910 kr, vilket är en tidsåtgång om 2,5 timme. En prövning av en föreståndare är av
mer omfattande karaktär än en prövning av en deltagare. RSG gör i nuläget
bedömningen att det nya uppdraget för tillståndsmyndigheten, i form av att pröva och
godkänna deltagare, föranleder att punkt 12 i tillståndstaxan behöver delas upp i en
punkt a avseende föreståndare respektive en punkt b avseende deltagare. Gällande
punkt b då även med en differentiering på antal deltagare som ska prövas och
godkännas (1–5 deltagare 1 timme, 6–10 deltagare 2 timmar samt fler än 10 deltagare
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3 timmar). Utöver denna uppdelning och åtskillnad i tidsåtgång är det ingen ändring i
taxans konstruktion som sådan som behövs. Se nedan tabell, i kursivt, för förslag på
lydelse av punkt 12a respektive 12b i Taxan för tillståndsprövning.
RSG har vidare uppmärksammat att i nuvarande formulering av punkt 12 i Taxan för
tillståndsprövning LBE anges att godkännande av föreståndare för brandfarlig vara
även ska ske. Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor ska
dock endast anmälas till tillsynsmyndigheten, inte också godkännas, vilket gör att
formuleringen i taxan inte är korrekt. I det avseendet har ingen förändring skett genom
prop. 2020/21:158, se 9 § LBE. Genom nu föreslagna lydelsen i punkt 12a rättas därför
detta, varvid begreppet brandfarlig utgår, se nedan.
Nuvarande lydelse i Taxan för
tillståndsprövning, punkt 12

Föreslagen lydelse i Taxan för
tillståndsprövning, punkt 12a och 12b

Godkännande av föreståndare brandfarlig och
explosiv vara.

12a. Godkännande av föreståndare i en
verksamhet med explosiva varor.”
12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet
med explosiva varor.
1–5 deltagare, 1 164 kr
6–10 deltagare, 2 328 kr
11 deltagare eller fler, 3 492 kr

Nuvarande lydelse i Taxebestämmelser
för tillsyn och tillstånd

Föreslagen lydelse i Taxebestämmelser
för tillsyn och tillstånd

1§

1§

Enligt denna taxa utgår avgift för

Enligt denna taxa utgår avgift för

LSO
1. Tillsynsbesök

LSO
1. Tillsynsbesök

LBE
1. Tillsynsärende
2. Tillståndsprövning
3. Godkännande av föreståndare
4. Provtagning och undersökning av prov

LBE
1. Tillsynsärende
2. Tillståndsprövning
3. Godkännande av föreståndare och deltagare
4. Provtagning och undersökning av prov

LSO och LBE (samtidig tillsyn)
1. Tillsynsbesök (LSO)
2. Tillsynsärende (LBE)

LSO och LBE (samtidig tillsyn)
1. Tillsynsbesök (LSO)
2. Tillsynsärende (LBE)

Lars Klevensparr
Förbundsdirektör

Therese Kogler Bennsten/Patrik Midenborn
Jurist/Enhetschef Enheten för brandfarligt och
explosivt

Bilagor
1. Förslag till reviderad Taxa för tillståndsprövning enligt LBE
2. Förslag till reviderade Taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd
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