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Revidering av taxor för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 
och lag om brandfarliga och explosiva varor samt 
tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor

Sammanfattning

Direktionen för Storstockholms brandförsvar godkände vid sitt sammanträde den 24 
november 2020 en revidering av taxor för tillsyn enligt LSO, lag som skylld mot olyckor (SFS 
2003:778) samt LBE, lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) samt 
tillståndsprövning enligt LBE. Storstockholms brandförsvar har översänt förslaget för 
fastställande av respektive medlemskommuns fullmäktigförsamling. 

Riksdagens beslut om förändringar i lag och skydd mot olyckor (LSO) som träder i kraft 1 
januari 2021 påverkar kommunens/kommunförbundets möjlighet att ta ut avgift för 
tillsynsförfarande. LBE-lagstiftningen är också föremål för revidering, det finns ett lagförslag 
som föreslås träda i kraft 1 juli 2021. Lagförslaget medför åtgärder för tillståndsmyndigheten  
(brandförsvaret) som innebär ökad handläggningstid, vilket kommunen/kommunalförbundet 
enligt lagförslag ska få rätt att ta ut avgift för. 

Storstockholms brandförsvar föreslår att den nya modellen för taxor och avgifter införs i 
medlemskommunerna den 1 januari 2022. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för tillsyn LSO och LBE samt 
tillståndsprövning LBE i enlighet med bilaga 1 till tjänstutlåtande.
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Ärende

Direktionen för Storstockholms brandförsvar godkände vid sitt sammanträde den 24 
november 2020 en revidering av taxor för tillsyn enligt LSO, lag som skylld mot olyckor (SFS 
2003:778) samt LBE, lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) samt 
tillståndsprövning enligt LBE. Storstockholms brandförsvar har översänt förslaget för 
fastställande av respektive medlemskommuns fullmäktigförsamling. 

Riksdagens beslut om förändringar i lag och skydd mot olyckor (LSO) som träder i kraft 1 
januari 2021 påverkar kommunens/kommunförbundets möjlighet att ta ut avgift för 
tillsynsförfarande. LBE-lagstiftningen är också föremål för revidering, det finns ett lagförslag 
som föreslås träda i kraft 1 juli 2021. Lagförslaget medför åtgärder för tillståndsmyndigheten  
(brandförsvaret) som innebär ökad handläggningstid, vilket kommunen/kommunalförbundet 
enligt lagförslag ska få rätt att ta ut avgift för. 

Storstockholms brandförsvar föreslår att den nya modellen för taxor och avgifter införs i 
medlemskommunerna den 1 januari 2022. 

Det är angeläget att modellen för taxor och avgifter är generell så den håller flera år in i 
framtiden. SSBF föreslår därför en avgiftsmodell med rörligt avgift (löpande kostnad för 
faktiskt nedlagd handläggningstid) medan en fast timtaxa föreslås för tillsyn enligt LSO/LBE 
samt tillståndsprövning LBE. 

För verksamhetsutövaren som tillsynes enligt LSO/LBE innebär den nya modellen för taxor 
och avgifter att timtaxan sänks något och att man får betala för en lite större del av samhällets 
tillsynsprocess jämfört med tidigare. 

För verksamhetsutövaren som söker tillstånd enligt LBE innebär den nya modellen för att 
timtaxan sänks något men man får betala avgift för den utökade handläggningstiden som det 
innebär med skärpt kontroll över explosiva varor. 

Skillnad gentemot nuvarande modell är: 

 Nedjustering av timtaxan.
 Timtaxan indexregleras enlig prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
 Förändrad lagstiftning medger avgiftsbeläggning av fler moment inom 

tillsynsförfarandet (LSO), samt utökad kontroll av LBE-tillståndssökande (kommande 
LBE).

 Den uppskattade tidsåtgången per ärende tydliggörs genom nivåindelning av 
tillsynsobjekt samt LBE-objekt. Förväntan om uppskattad kostnad blir därmed 
transparent och rimlig förutsägbar för verksamhetsutövaren (den tillsynade eller den 
tillståndansökande).
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Bilagor

1 Tjänsteutlåtande Storstockholms brandförsvar daterat den 10 november 2020; 
Revidering  av taxor för tillsyn LSO och LBE samt tillståndsprövning LBE.

2 Sammanträdesprotokoll Storstockholms brandförsvar daterat den 24 november 
2020; Revidering av taxor och tillsyn LSO och LBE samt tillståndsprövning LBE.
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