
Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till kommunstyrelsen 
Datum 2015-08-26 
Dnr ks 2015/0239 

Storstockholms brandförsvars taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll 
2016 

Sammanfattning 
Direktionen för Storstockholms brandförsvar beslutade vid sitt sammanträde den 26 maj 2015 att 
tillstyrka att föreslagen timtaxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll ska uppgå till 1 125 kronor från 
och med den 1 januari 2016 samt att föreslå medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar att anta 
förslaget. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. Timtaxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll, enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag 

om brandfarliga och explosiva varor (LBE) fastställs till 1 125 kronor per timme. Den nya 
taxan ska, under förutsättning att alla medlemskommuner beslutar så, gälla från och med 
den 1 januari 2016. 

Bakgrund 
Taxor ska fastställas för tillstånd, tillsyn och efterkontroll utifrån gällande lagstiftning. Enligt en dom 
i Högsta förvaltningsdomstolen 2013 ska beslut om taxor fattas av respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige. 

Förvaltningens slutsatser 
Timtaxan för tillsyn, tillstånd och efterkontroll baseras på en beräkning där lönekostnader, kostnader 
för fordon, lokaler och andra kringkostnader ligger till grund. Avgiften ska täcka brandförsvarets 
självkostnader för tillsynsbesök samt prövning och utfärdande av tillstånd för hantering av 
brandfarliga och explosiva varor. För att kompensera kostnadsutvecklingen, främst löner, bedömer 
Storstockholms brandförsvar att taxan bör uppjusteras med 1,8 procent från och med den 1 januari 
2016. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från sammanträdesprotokoll, direktionen, 2015-05-26 
2. Tiänsteutiåtande. Storstockholms brandförsvar, 2015-05-05 

Per-Olof Krooni 
samhällsbyggnadschef bitr. samhällsbyggnadschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
DIREKTIONEN 
Sammanträdesdatum 2015-05-26 

9(16) 

§ 22 Dnr 203-564/2015 

Taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll 2016 

Underlag 
Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 203-564/2015 med bilagor. 

Beslut 
Direktionen tillstyrker föreslagen timtaxa och föreslår kommunfullmäktige i medlems
kommunerna att anta föreliggande förslag. 
1. Timtaxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll, enligt lag om skydd mot olyckor 

(LSO) och lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) fastställs till 1125 kronor/ 
timme. Den nya taxan gäller från och med 2016-01-01. 

Ärendet 
Taxor ska fastställas för tillstånd, tillsyn och efterkontroll utifrån gällande lagstiftning. 
Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2013 ska beslut om taxor fattas av 
respektive medlemskommuns fullmäktigeförsamling. För att kompensera för kostnads
utveckling, främst löneökning, föreslås taxorna för tillstånd, tillsyn och efterkontroll, 
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lag (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE), uppjusteras med 1,8 procent från och med 2016-01-01 till 
1125 kronor/timme. 

Förbundets förslag, se beslutet. 

Protokollsutdrag 
Medlemskommuner 

Ordf. och justerares sign Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2015-05-05 

Dnr 203-564/2015 

Handläggare 
Britt Ståldal 
08-454 88 91 

Till 
Direktionen 
2015-05-26 

Taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll 2016 

Förslag till beslut 
Direktionen tillstyrker föreslagen timtaxa och föreslår kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna att anta föreliggande förslag. 

i. Timtaxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll, enligt lag om skydd mot olyckor 
(LSO) och lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) fastställs till 1125 kronor/ 
timme. Den nya taxan gäller från och med 2016-01-01. 

Sammanfattning 
Taxor ska fastställas för tillstånd, tillsyn och efterkontroll utifrån gällande lagstiftning. 
Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2013 ska beslut om taxor fattas av 
respektive medlemskommuns fullmäktigeförsamling. För att kompensera för 
kostnadsutveckling, främst löneökning, föreslås taxorna för tillstånd, tillsyn och 
efterkontroll, enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lag (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE), uppjusteras med 1,8 procent från och med 
2016-01-01 till 1125 kronor/timme. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen och avdelningen för riskhanteringen. 

Lena Nevbrant 
Ekonomichef 

Svante Borg 
Förbundsdirektör 
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Storstockholms 
brandfä,svar TJÄNSTEUTLÅTANDE 

2015-05-05 
Dnr 203-564/2015 

Bakgrund 
Tillstånd, tillsyn och efterkontroll 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) och föreskrifter om tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor ska 
kommunen bedriva tillsyn, göra uppföljning i form av efterkontroller samt göra 
tillståndsprövningar. 

Storstocldiolms brandförsvar (SSBF) har enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO) och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), rätt att ta ut 
avgift för att täcka brandförsvarets självkostnad för tillsynsbesök samt prövning och 
utfärdande av tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor. 

Från hösten 2013 gäller nya föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd för hantering av 
brandfarliga gaser och vätskor. Enligt de nya föreskrifterna ska även tidsbegränsad 
hantering omfattas av tillståndsplikt. Detta gäller när verksamhetsutövaren överskrider 
vissa mängder som stipuleras i föreskriften. Exempel på sådana verksamheter som 
berörs är byggarbetsplatser, reparationsarbeten och tillfälliga publika verksamheter. 

Beslut ska fattas av respektive medlemskommuns fullmäktigeförsamling 
En dom i Högsta förvaltningsdomstolen från 2013-12-12 (Mål nr 3835-12), fastslog bl.a. 
följande. "Reglerna i 8 kap. regeringsformen möjliggör att viss angiven föreskriftsrätt 
kan delegeras till kommun. Däremot kan föreskriftsrätt inte delegeras till kommunal
förbund". Detta innebär att beslut om taxor avseende tillsyn och efterkontroll samt 
tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor ska beslutas av respektive 
medlemskommuns fullmäktigeförsamling. 

Taxa för tillsyn och tillstånd 
Timtaxan för tillsyn och tillstånd baseras på en beräkning där lönekostnad, kostnader 
för fordon, lokaler och kringkostnader ligger till grund. 

Timtaxan fastställs årligen och från och med 2014 är det respektive medlemskommuns 
fullmäktigeförsamling som fattar beslut om den. Storstocldiolms brandförsvar bedömer 
att taxan bör uppjusteras med 1,8 procent fr.o.m. 2016, bilaga 1, för att kompensera 
kostnadsutvecklingen, främst löneökning. 

Förbundets förslag 
Direktionen föreslås godkänna och därefter överlämna till medlemskommunernas 
fullmäktigeförsamlingar för beslut: 

- förbundets förslag till taxa för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO) och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och taxa för 
tillstånd enligt LBE i bilaga 1. 

Bilagor 
1. Avgifter för tillstånd, tillsyn och efterkontroll 2016 
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Storstockholms 
brandförsvar 

2015-05-05 
Dnr 203-564/2015 

Bilaga i 

Avgifter för tillstånd, tillsyn och efterkontroll 2016 
Tillämpningsområde 

Storstockholms brandförsvar 
Avgifter fr.o.m. år 2016 för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor(LSO) och 
lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillstånd enligt föreskrifter 
(MSBFS 2013:3) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Avgifterna bygger på 
en fastställd timtaxa på 1 i25:-/timme. 

Tillsynskategori 

Normal1 tillsyn på plats enligt 
LSO eller LBE 
Normal1 tillsyn på plats enligt 
både LSO och LBE 
Avgränsad2 tillsyn på plats 
oberoende av lagstiftning 
Efterkontroll på plats 

Grundavgift 

3 375 kr/besök 

4 500 kr/besök 

1 687 kr /besök 

1125 kr/besök 

1 Med normal avses såväl organisatorisk som teknisk kontroll (stickprov) 
2 Med avgränsad avses endast en teknisk kontroll (stickprov) 



Storstockholms 
brandförsvar 

Kommentar 

System rör taxor - tidsredovisning 

i. TILLSYN, LSO eller LBE Tid: 

Giiindcivgiften inkluderar 
» Planering/bokning 30 min 
o Resa till objektet 30 min 
o LSO-tillsyn 60 min 
•> Resa från objektet 30 min 
• Registrering och grundprotokoll 30 min 
Summa 3 timmar 

Tillägg 
• För besök som överstiger 1 timme debiteras faktisk tid per påbörjad halvtimme 
« För administrativt arbete över 30 min debiteras faktisk tid per påbörjad halvtimme 

2. TILLSYN, LSO & LBE Tid: Kommentar: 

Grundavgiften inkluderar 
• Planering/bokning 30 min 
• Resa till objektet 30 min 
• LSO-tillsyn Co min 
• LBE-tillsyn 45 min 
• Resa från objektet 30 min 
• Registrering och grundprotokoll 45 min 
Summa 4 timmar 

Tillägg 
• För besök som överstiger 1 tim 45 min debiteras faktisk tid per påbörjad 

halvtimme 
• För administrativt arbete över 45 min debiteras faktisk tid per påbörjad halvtimme 

3. AVGRÄNSAD TILLSYN LSO/LBE Tid: 

Grundavgiften inkluderar 
o Resa till och från objektet 
® Tillsyn och protokoll 
o Registrering och grundprotokoll 

Minst 1,5 timmar 

60 min 
30 min 
o 

Kommentar: 

Planeringstid och 
administrativ hand
läggningstid är liten 

Summa 
Tillägg 
• För besök som överstiger 30 min debiteras faktisk tid per påbörjad halvtimme 
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Storstockholms 
brandförsvar 

4.151TKRICONTROLL PÅ PLATS Tid: 

Löpande per påbörjad halvtimme som inkluderar 
Efterkontroll 
Registrering och grundprotokoll 
Summa Minst i timme 

5. TILLSTÅND LBE Tid: 

Tillståndsärenden har en startavgift som anger ungefärlig kostnad för vissa typärenden. 
Dessa avgifter grundar sig på uppskattad normal arbetstid. Om handläggningstiden 
överstiger den uppskattade normala arbetstiden kommer timdebitering att tillämpas. 

Arbetsmoment 
Diarieföring, mottagningskvittens, arkivering 30-60 min 
Granskning av ansökan 120-960 min 
Eventuell avsyning 
(förberedelser, resetid-besök, protokoll) 120 min 
Utfärdande av tillstånd 90 min 

Startavgifter vid ansökningar för brandfarlig vara vid timavgift 1125 kr. 
Nytt tillstånd Förlängt tillstånd 

Mindre anläggning 4 500 kr 2 250 kr 
t.ex. gasol och dylikt 
Mindre anläggning 6 750 kr 4 500 kr 
t.ex. förvaring och/eller försäljning ur 
cistern 
Medelstor anläggning 16 875 kr 7 875 kr 
t.ex. transportdepåer, kraftvärmeverk 
Stor anläggning 21375 kr 11250 la
tex. oljehamnens verksamheter 
Brandfarlig vara byggarbetsplatser 2 250-3 375 kr 
Brandfarlig vara evenemang 1125-3 375 kr 
Förändring av (gällande) tillstånd - 3 375 kr 
ägarbyte eller komplettering 

Om det gamla tillståndet förlängs och ansökan innehåller alla nödvändiga 
dokument för tillståndshanteringen debiteras en lägre avgift. Har någon 
förändring skett i verksamheten behöver verksamheten söka nytt tillstånd. 
Förlängs tillståndet ingår godkännande av föreståndare. 
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brandförsvar 

Startavgifter vid ansökningar för exp osiv vara 
Försäljning 
fyrverkeri 

Förvaring 
explosiv vara 

Godkänna 
öreståndare 

Överförings 
-tillstånd 

Nytt Förlängt Nytt Förlängt NvU Förnyat Förlängt 
4 500 kr 3 375 kr 4 500 kr 3 375 kr Ingår 1125 kr Ingår 1125 kr 
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