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Diarienummer

2010-12-06
2010/736 175

§ 211

Reviderad lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor
(SFS 2010:1011)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår 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 tillsynsärenden 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 tillsyns ärende 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.
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.
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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

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.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-20, § 199 beslutar att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår 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 tillsynsärenden 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 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
_____________________
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kIk - kanslichef
kIk - kommunchef
klk - kommunjurist
Räddningstjänsten
Byggnadsnämnden
Kfs-klk-PJ
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