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Sammanträdesdatum
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Plats och tid

Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 09.00-20.15

Beslutande
Ledamöter

Enligt bilaga

Tjänstgörande ersättare

Enligt bilaga

Övriga närvarande
Ersättare

Enligt bilaga

Tjänstemän

Kommunchef Johan Eriksson
Kanslichef Maj-Inger Carlsson

Utses att justera
Ersättare

Cecilia Tomerefelt och Leif Nilsson
Lena Wallentheim och Mikael Koenen

Justeringens plats, tid

Hässleholm Kulturhus120 l 0-12-06

Justerade paragrafer

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerare
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Sammanträdesdatum
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2010-12-06

Närvarande ledamöter och ersättare
Beslutande
Ledamöter

Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Tommy Nilsson, Urban
Widmark, Camilla Lindoff, Patrik: Jönsson, Cecilia Tornerefelt, Leif
Nilsson, Lars-Göran Wiberg, Pär Palmgren, Ingrid Nyman, Johan Kronqvist
(§ 107 fr.o.m. SN), Jeanette TheIander, Robin Gustavsson, Andreas
Dahlberg, Sven-Erik: Andersson (§§ 103-107 t.o.m. SN), Irene Nilsson,
Jonny Dolkov, Anna Wallentheim, Per-Åke Purk, Anna Linell, John Bruun,
Jonathan R Jönsson, Peter Groth, Gunnel Bruhn, Susanna Kennethsdotter,
Ulrika Johannesson, Arne Dahlström, Michael Strömberg, Rolf De1comyn,
Mats Sturesson, Richard Bernsheim, Connie Asterman, Ulf Erlandsson,
Lars Johnsson, Christer Caesar, Joachim Fors, Jan Nilsson, Richard
Larsson, Lars Arvidsson, Rolf Tronäss, Helena Malje, Harald Lind, Johan
Berglund, Leif Jannerstig, Lena Svensson, Lennart Nilsson, Marianne
Nilsson, Samuel Berg, Anita Peterson, Eva-Marie Liden (§§ 103-107 t.o.m.
SN), Sven-Inge Persson, Sandra Rosen, Ulf Berggren, Solbritt Lindborg och
Lena Nilsson.

Tjänstgörande ersättare

Karin Nilsson, Annelie Cederberg, Björn Widmark, Mikael Björklund, Eva
Persson (§ 107 fr.o.m. ON), Åsa Erlandsson (§§ 103-107 t.o.m. FN), Petra
Johansson (§ 107 fr.o.m. KN t.o.m. BUN), Zidon Kristensson (§ 107 fr.o.m.
ON)

Övriga närvarande
Ersättare

Kristina Berglund, Lynn Thulin, Göran Blomberg, Bo Eklund, Martin
Karlström, Charlotta Eroldsson, Winnie Aronsson, Gunnel Brännström,
Gösta Svensson, Klara Holmberg, Stig Hansson, Saga Henriksdotter, Pelle
Svensson, Benny Petersson, Thomas Rasmusson, Margareta Axelsson,
Elisabeth Friberg, Peter Hallbrink, Hans-Göran Hansson, Petra Johansson,
Karina J annerstig och Åke Nilsson.
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat (§ 105)
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag

2010-12-06

Datum d~ anslaget
sätts upp

2010-12-06

Datum d~ anslaget
tidigast f~r tas ner

2010-12-30

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

.....

~ ... ~ ......................................

Elisabeth Aidemark
Datum d~ anslaget
togs ner
Signatur

2010-
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2010-12-06
20101736 175

§ 105

Reviderad lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor
(SFS 2010:1011)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Att ansvarig nämnd enligt § 26, lag (2010: 10 11) om brandfarliga och explosiva
varor, utgörs av kommunstyrelsen.
2. Handläggande myndighet för tillstånds- och tillsynsärenden enligt lag (2010: 10 11)
om brandfarliga och explosiva varor utgörs av räddningstjänsten.
3. Revidering görs av delegationsregler enligt förslag i bilaga 1.
4. Justerad taxa för tillstånds- och tillsyns ärende för räddningstjänstens verksamhet
enligt bilaga 2 antas.
5. Ovanstående punkter träder i kraft efter fattat beslut.

Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Beskrivning av ärendet
Riksdagen beslutade den 23 juni 2010 om ny lag (2010: 1011) om brandfarliga och
explosiva varor. Lagen trädde i kraft 1 september 2010 och ersatte då lag (1988:868)
om brandfarliga och explosiva varor.
Den nya lagstiftningen innebär vissa förändringar i förhållande till tidigare lagstiftning.
De viktigaste förändringarna i sammanhanget kan i korthet beskrivas på följande sätt:
-

Kommunen blir ansvarig för tillstånd och tillsyn även avseende förvaring med mera
för explosiva varor, vilket tidigare var en polisiär uppgift.

Utdraget bestyrkes
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Kommunen får själv bestämma vilken myndighet och nämndstillhörighet som ska
hantera tillstånds- och tillsynsfrågor enligt lagen, dock säger lagen att samma
myndighet ska pröva tillstånd och utföra tillsyn. I gamla lagen är detta delat så att
tillståndsfrågor hanteras av "den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter
inom plan- och byggväsendet" . I Hässleholms kommun har byggnadsnämnden
delegerat uppgiften till räddningstjänsten. Vad det gäller tillsynsfrågor står det i den
gamla lagstiftning vad det gäller brandfarliga varor att det hanteras av "den eller de
kommunala nämnder som svarar för räddningstjänst".
Kommunen får ta ut avgifter för arbete med tillståndshandläggning och tillsyn, även
gällande explosiva varor.

Räddningstjänsten anser att handläggande myndighet för tillstånds- och tillsynsfrågor
enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska vara räddningstjänsten
med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd. Delegationsreglema för byggnadsnämnden
och för kommunstyrelsen behöver därmed ses över enligt bilaga 1.
Taxor och avgifter enligt lagstiftningen gällande tillstånd och tillsyn behöver också
förändras. Vad det gäller avgifter för tillståndsärenden för explosiva varor har ett
koncept tagits fram av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Förslag till justering
och komplettering av taxor och avgifter för tillstånd och tillsyn finns i bilaga 2.

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2010-12-06, § 211 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
1. Att ansvarig nämnd enligt § 26, lag (2010: 10 11) om brandfarliga och explosiva
varor, utgörs av kommunstyrelsen.
2. Handläggande myndighet för tillstånds- och tillsyns ärenden enligt lag (2010: 10 11)
om brandfarliga och explosiva varor utgörs av räddningstjänsten.
3. Revidering görs av delegationsregler enligt förslag i bilaga 1.
4. Justerad taxa för tillstånds- och tillsynsärende för räddningstjänstens verksamhet
enligt bilaga 2 antas.
5. Ovanstående punkter träder i kraft efter fattat beslut.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner
det bifallet.

Justering
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Diarienummer
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Forts. § 105

Kommunfullmäktiges beslut 2010-11-29, § 97:
Ärendet återremitteras.
Yrkande
Urban Widmark (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för att inhämta information om
avgiften.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras och finner den
bifallen.
Kommunstyrelsen 2010-10-27, § 185 beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande
beslut:
1 Att ansvarig nämnd enligt § 26, lag (2010: 1011) om brandfarliga och explosiva
varor, utgörs av kommunstyrelsen.
2 Handläggande myndighet för tillstånds- och tillsyns ärenden enligt lag (2010: 1011)
om brandfarliga och explosiva varor utgörs av räddningstjänsten.
3 Revidering görs av delegationsregler enligt förslag i bilaga 1.
4 Justerad taxa för tillstånds- och tillsynsärende för räddningstjänstens verksamhet
enligt bilaga 2 antas.
5 Ovanstående punkter träder i kraft efter fattat beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-20, § 199 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Att ansvarig nämnd enligt § 26, lag (2010: 10 11) om brandfarliga och explosiva
varor, utgörs av kommunstyrelsen.
2. Handläggande myndighet för tillstånds- och tillsynsärenden enligt lag (2010: 1011)
om brandfarliga och explosiva varor utgörs av räddningstjänsten.
3. Revidering görs av delegationsregler enligt förslag i bilaga l.
4. Justerad taxa för tillstånds- och tillsyns ärende för räddningstjänstens verksamhet
enligt bilaga 2 antas.
5. Ovanstående punkter träder i kraft efter fattat beslut.

Bilaga 1: Förslag till reviderad text i delegationsordning
Bilaga 2: Förslag till justering i räddningstjänstens prislista

Sänt till:
kIk - kanslichef
kIk - kommunchef
kIk - kommunjurist
Räddningstjänsten
Byggnadsnämnden
Kfs-klk-pJ

Justering

izo/

Utdraget bestyrkes
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Datum

Diarienummer

2010-09-30

11212010

Bilaga 2
Förslag till justering I Räddningstjänstens prislista
(endast medtaget de delar som rör avgifter för
tillstånd och tillsyn)

Tillsynsavgifter
Tillsyn över objekt enligt Lag (2010: 1011) om brandfarliga och
explosiva varor, LBE
1606:Grundavgift (debiteras per objekt)
Utöver grundavgiften debiteras per timme
803:-

Tillsyn över objekt enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
LSO
Grundavgift (debiteras per objekt)
1606:Utöver grundavgiften debiteras per timme
803:I grundavgifterna enligt ovan ingår normalt tör- och efterarbete där
Räddningstjänstens svarskort används för uppföljning. I de fall där
uppföljning på plats i form av efterbesiktning behöver göras
debiteras per timme, 803 kr.
I de fall där grundarbetet awiker kraftigt från normalt arbete kan
grundavgiften komma att justeras tör ett enskilt objekt, likaså om
tillsyn görs på flera objekt med samma kontakt under samma dag.

Postadress
Kommendörsgatan
28135 HässlehOlm

Telefon
0451-26 70 00 vx
0451-268022 exp

Telefax
0451-268029

E-postadress
raddningstlanstlälhassleholm,se
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Datum

Diarienummer

2010-09-30

112/2010

Tillståndsavgifter
Tillstånd till hantering av brandfarliga varor enligt Lag (2010: 1011)
om brandfarliga och explosiva varor, LBE

Objekt

Avgift

Anläggning för förvaring I cistern:
1 cistern
2 -4 cisterner
5 - cisterner

4350
5800
8700

Anläggning för hantering (t.ex. bensinstationer och andra
försäljningsställen):
1 cistern
6525
2 eller flera cisterner
8700
Ovriga tillstånd vid hantering av brandfarliga varor
Nytt tillstånd enligt 20 § FBE vid
870
innehavarskifte
Mindre komplettering till ett gällande
870
tillstånd (ej utökad tid)
Hantering av brandfarliga varor vid
4060
mindre lackeringsanläggning
Hantering av lösa behållare
2030
Grunden till ovanstående avgifter bygger på de avgifter som tidigare
togs ut som var baserad på Svenska Kommunförbundets ''Taxa för
byggnadsnämndens verksamhef'. Avgifterna baseras numera på en
handläggningstid för varje ärende multiplicerat med 803 kr/nedlagd
timme.

Kommentarer
Speciella och komplicerade ärenden, t.ex. områdestillstånd och
transporter i rörledning liksom förhandsbesked, extra besiktning och
andra åtgärder som inte redovisas i tabellerna timdebiteras med
803 kr/nerlagd timme.

Postadress
Kommendörsgatan
281 35 HäSSleholm

Telefon
0451-267000 vx
0451-268022 exp

Telefax
0451-268029

E-postadress
raddningstjanst@hasslehQlm.se
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Diarienummer

2010-09-30
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Tillstånd till hantering av explosiva varor enligt Lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor, LBE

A~gift

Typ av tillstånd
Fyrverkeriförsäljning
Godkännande av föreståndare
Explosiv vara, mindre omfattning
Explosiv vara, större omfattning_

5420
1 204
4617
7026

Ovanstående avgifter bygger på Svenska Kommunförbundets
"Konceptförslag 2010-06-23". Avgifterna baseras på en
handläggningstid för varje ärende multiplicerat med 803 kr/nedlagd
timme.

Kommentarer
För komplicerade ärenden eller för ärenden som inte kan
kategoriseras in enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande
ärenden ska individuell tidsberäkning tillämpas. Särskilt
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 godkännande av föreståndare handläggs i samband med ett
tillståndsärende tas ingen extra avgift ut tör detta.

Postadress
Kommendörsgatan
281 35 Hässleholm

Telefon
0451-267000 vx
0451-268022 exp

Telefax
0451-268029

E-postadress
raddningstjanst@hass!eholm.se
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Datum

Diarienummer

2010-09-30

112/2010

Bilaga 1

Förslag till reviderad text I delegationsordning
Med anledning av ny lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor behöver förändringar i delegationsreglerna göras.
Förändring "Delegationsregler för byggnadsnämnden, Dm
2007.578/002:
Om förslaget om ny ansvarig nämnd för tillståndshandläggning
enligt denna lag antas behöver följande del lyftas bort från
byggnadsnämndens delegationsregler - Ärende angående
brandfarliga varor.
Om det enligt förslaget blir Räddningstjänsten som blir
handläggande myndighet för tillstånds- och tillsynsfrågor enligt
lagen behöver även kommunstyrelsens delegationsregler förändras.
"DelegationsregJer för kommunstyrelsen, Dnr 2010.408/002" Del F.
Ärende rörande räddningstjänst m.m.
Nedan återfinns förslag på ny del F, där både befintligt och nytt
finns med.

Postad rea
Kommendörsgatan
281 35 Hässleholm

Telefon
0451-267000 V)(
0451-26 80 22 exp

Telefax
0451-268029

E-postadress
raddningstianstcOlhassleholm.se
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Datum

Diarienummer

2010-09-30

112/2010

F. Ärenden rörande räddningstjänst mm
Delegat- .

Sotning

Skorstensfejarmästare Ej tillåten
Robin Engvall
Skorstensfejarmästare
Leif Johansson

3 kap 6 § andra
stycket LSO

Förvaltningschef
räddningstjänst och
säkerhet

Tillåten

5 kap 2 § LSO

2.2 Beviljande och
återkallande av dispens
för egensotning

Förvaltningschef
räddningstjänst och
säkerhet

Tillåten

3 kap 4 § andra
stycket LSO

2.3 Beslut om kontroll från
brandskyddssynpunkt i
särskilda fall

Förvaltningschef
räddningstjänst och
säkerhet

Tillåten

3 kap 1 § andra
stycket FSO

2.4 Förbud helt eller delvis
mot eldning utomhus
samt liknande
förebyggande åtgärder
mot brand

Förvaltningschef
räddningstjänst och
säkerhet

Tillåten

2 kap 7 § FSO

1

Föreläggande och förbud
i samband med
brandskyddskontroll

2

Förebyggande
brandskydd

2.1

Föreläggande och förbud
i tillsynsärenden

Vidaredelegation

Anmärkningar -

Arendetyp_

3

Brandfarliga och
explosiva varor

3.1

Prövning av frågor om
tillstånd till hantering av
brandfarliga varor

FörvaJtningschef
räddningstjänst och
säkerhet

Tillåten

17 § andra
stycket LBE

3.2

Prövning av frågor om
tillstånd till hantering och
överföring av explosiva
varor

Förvaltningschef
räddningstjänst och
säkerhet

Tillåten

18 § tredje
stycket LBE

3.3

Beslut om nya och
ändrade villkor i tillståndet

Förvaltningschet
räddningstjänst och
säkerhet

Tillåten

19 § tredje
stycket LBE

Postadress
Kommendörsgatan
2B1 35 H3ssleholm

Telefon
0451-26 70 00 vx
0451-26 BO 22 exp

Telefax
0451-26 BO 29

E-postadress
raddnlngstianst@hassleholm.se
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3.4 Aterkallande av tillstånd

3.5

Föreläggande och förbud
i tillsynsärenden

3.6 Samråda med andra
kommunala och statliga
myndigheter innan
tillstånd meddelas.
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Förvaltningschef
räddningstjänst och
säkerhet

Tillåten

20 § första
stycket LBE

Förvaltningschef
räddningstjänst och
säkerhet

Tillåten

25 § första
stycket LBE

Förvaltningschef
räddningstjänst och
säkerhet

Tillåten

14 § FBE

Räddningschefen

Ej tillåten

6 kap 1 § LSO

Underrätta
polismyndigheten i det
distrikt verksamheten ska
bedrivas när
tillståndsärendet inleds.

4

Tjänsteplikt räddningsvärn
Beslut om antagning av
tjänstepliktiga för tjänst i
räddningsvärn samt
upphörande av
detsamma.

Förkortningar:
LSO Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)
FSO Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789)
LBE Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010: 1011 )
FBE Förordningen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1075)

Postadress
Kommendörsgatan
281 35 H~ssleholm

Telefon
0451-267000 vx
0451-268022 exp

Telefax
0451-26 80 29

E-postadress
raddningstianst@hassleholm.se

