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Förvaltningsjuridiskt intressanta moment i 
LBE

Tillstånd – vad är ett tillstånd, vilka rättsliga verkningar har det 

och vad ska man tänka på?

Tillsyn – vad innebär tillsyn, när utövas tillsyn och vad ska 

man tänka på?

Beslut – hur ska ett beslut utformas, när ska det fattas, när blir 

det felaktigt och vad måste man tänka på?

Överklagande – vem får överklaga, vad måste ni göra och 

vad innebär domslutet?



Vad är ett tillstånd?

En av det allmänna given rätt att, efter prövning av om 

förutsättningar finns, utföra verksamhet av något slag, t.ex. 

att:

• Uppföra eller riva en byggnad,

• Bedriva viss verksamhet,

• Hantera vissa ämnen,

• Köra vissa fordon,

• Inneha, använda eller sälja vissa föremål,



Förutsättningar för tillstånd

• Kravet på tillstånd ska kunna återfinnas i författning

• Tillståndet förutsätter en aktiv handling av den enskilde 

(ansökan)

• Lagstadgade villkor ska vara uppfyllda…

• …och om de är uppfyllda har den sökande rätt till tillstånd. 



Förutsättningar för tillstånd enligt LBE

• Aktsamhet (6§)

• Utredning om risker (7§)

• Kompetens (8§)

• Föreståndare (9§)

• Byggnads- anläggnings- och anordningskrav (10§)

• Förvarings- och förpackningskrav (11§)

• …och utifrån dessa grundläggande krav, de ytterligare krav 

som följer av MSB:s föreskrifter. 



Villkor

• Ett villkor ska vara tydligt, förståeligt och uppföljningsbart. 

• Om villkoret innebär att något ska tillföras så måste villkoret 

innehålla en uppgift om när det ska vara uppfyllt/genomfört 

(t.ex. ett sprinklersystem, ytterligare utbildning)

• Villkor ska inte innehålla sådant som redan finns i 

regelverket. 

• Villkor kan bara ställas på sådant som den sökande själv 

kan påverka. 



Exempel på villkor

• Företag A ska, senast den 31/5 2019, installera 

sprinklersystem X i byggnad C i enlighet med vad som 

uppgetts i ansökan. Installationsintyg ska skickas till 

Räddningstjänsten i Y kommun senast den 30/6 2019. 

• All personal med ansvar för X ska senast den 31/12 2019 

ha genomgått Y-utbildning. Nyanställd personal, eller annan 

personal som ges ansvar för X ska genomgå Y-utbildning 

inom sex månader från det att ansvaret börjar gälla. Företag 

B ansvarar för att bevis på genomgången utbildning finns 

tillgänglig för Räddningstjänsten vid förfrågan. 



Tillståndets rättsverkan

Ett beslutat tillstånd är ett positivt förvaltningsbeslut, vilket 

innebär att det som ingår i ärendet anses ha prövats och 

befunnits godkänt enligt LBE. I normalfallet kan 

tillståndsmyndigheten inte vid ett senare tillfälle ställa nya krav 

på t.ex. en byggnad om den prövats vid ansökan. 

MEN:

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till brand- eller 

explosionsrisken och till konsekvenserna av en brand eller en 

explosion, får tillståndsmyndigheten besluta om nya eller 

ändrade villkor för tillståndet. (19 § LBE)



Tillståndets rättsverkan

Beslut om tillstånd gäller så länge förutsättningarna är 

oförändrade – ändrade förutsättningar kan innebära behov av 

ny prövning i sin helhet eller för delar av tillståndet. 

Tillstånd ska begränsas i tid – och när tiden löpt ut måste ett 

nytt tillstånd sökas.



Att tänka på

• Är alla förutsättningar för tillstånd prövade? Om inte – begär 

kompletteringar genom att förklara vad du efterfrågar

(utredningsansvaret, 23 § förvaltningslagen).

• Om du inte anser att det finns förutsättningar för tillstånd, 

eller om du förenar tillståndet med villkor måste du 

kommunicera detta med sökanden tillsammans med allt 

material av betydelse i ärendet innan beslut fattas (25 §

förvaltningslagen).



Vad är tillsyn?

• ”en oberoende och självständig granskning av tillsynsobjekt 

som syftar till att kontrollera om tillsynsobjektet uppfyller de 

krav och villkor som följer av lag, EG-förordning eller annan 

föreskrift och av särskilda villkor som har meddelats i 

anslutning till sådana föreskrifter samt beslut om åtgärder 

som syftar till att vid behov åstadkomma rättelse av den 

objektsansvarige” (SOU 2004:100)



Hur inleds en tillsyn?

Tillsynsmyndigheten avgör själv när en tillsyn kan inledas, och något 

formkrav för detta finns inte. I princip kan en tillsyn alltså inledas utan 

föregående beslut, och när tillsynsmyndigheten så anser lämpligt. 

MEN:

En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen.

I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk.

Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas 

leda till det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående 

än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i 

rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som 

åtgärden riktas mot. (5 § förvaltningslagen). 



Vad innefattar en tillsyn?

• Tillsynsansvaret innefattar efterlevnad av lag, föreskrifter 

och beslut fattade i anslutning till lagen (dvs. tillstånd). 

• Tillsynsmyndigheten har rätt till de upplysningar och 

handlingar som behövs, samt rätt till tillträde till 

verksamheter. Polismyndigheten har en skyldighet att vid 

behov hjälpa till. 



Förutsättningar för åtgärder

• Tillsynsmyndigheten har bevisbördan – förelägganden eller 

förbud måste bygga på omständigheter som 

tillsynsmyndigheten kan visa och belägga. 

• Grunderna för förelägganden eller förbud måste kopplas till 

en specifik regel – i lag eller föreskrift. Vilken eller vilka 

regler som är aktuella måste redovisas i beslutet. 

• Utredningsansvar och krav på kommunikation med 

motparten gäller även för tillsynsärenden – men det finns 

undantag! (25 § förvaltningslagen). 



Att tänka på

• Ett föreläggande, förbud eller återkallande av tillstånd kan 

gälla omedelbart, om detta anges i beslutet (35 § LBE)

• Om det inte anges gäller beslutet först efter att 

överklagandetiden har passerat eller, om det överklagas, 

efter att det har prövats i domstol. 



Beslut

• Tillstånd, avslag, förelägganden, förbud och återkallanden 

av tillstånd är samtliga exempel på beslut. 

• Alla beslut ska motiveras, och innehålla

• Uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats, och

• Vilka omständigheter som i det enskilda fallet varit avgörande för 

myndighetens ställningstagande. 

• Innan beslut fattas ska myndighetens slutsatser och allt 

material av betydelse kommuniceras med motparten. 

• Det är en bra idé att ta fram en mall för olika typer av beslut.

• Det är en dålig idé att tro att mallen alltid är svaret. 



Överklagande

• Den som går beslutet emot får lov att överklaga – som 

huvudregel alltså tillståndssökande eller tillsynsobjekt. 

• Domstolens beslut är bindande för myndigheten – läs 

domen, och efterfråga information om något är oklart. 

• Domstolens beslut kan innebära att den avgör frågan, men 

kan också innebära att ärendet återförvisas. I så fall ska 

ärendet öppnas åter, och en förnyad prövning göras – med 

de eventuella tillägg domstolen har gjort. 



Parallellsessioner 2, 09:20-10:00

Seminarium Grupprum

A. Tillsyn av brandtekniska lösningar Fröding, plan 3

B. Bärförmåga vid brand Gustaf, plan 3

C. LBE, förvaltningsjuridik Alfred Nobel, plan 5

D. Säkerhet i offentlig miljö, skydd mot antag. Leander, plan 4

E. Vägledning kring eldningsförbud Selma Lagerlöf, plan 3

F. Utredning om risker enligt LBE Zarah, plan 4

G. Brandskyddskontroll, ett kommunalt ansvar Nils Ferlin, plan 3


