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Inledning  
Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lagen (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE) får kommunen ta ut en avgift för tillsyn enligt LSO och LBE, till-
ståndsbeslut enligt LBE samt för godkännande av föreståndare och deltagare vid hantering, 
överföring, import och export av explosiv vara. För kommunal handläggning gäller allmänt 
självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3 § kommunallagen. Avgifterna svarar mot kostnaderna (ti-
mavgiften) för de tjänster som tillhandahålls.  

Kommunstyrelsen ska årligen indexuppräkna avgiften för tillsyn, tillståndsbeslut och godkän-
nande av föreståndare och deltagare för explosiv vara enligt prisindex för kommunal verksam-
het (PVK).  

Under 2022 kommer följande avgifter att användas av Räddningstjänsten vid tillsyn enligt LSO 
och/eller LBE, vid tillståndsprövningen enligt LBE samt vid godkännande av föreståndare och 
deltagare.  

Avgifter för tillsyn enligt LSO och/eller LBE  
Tillsyner enligt LSO och/eller LBE debiteras enligt följande: 
 

Timavgift 1049 kr 

Grundavgift vid tillsyn enligt LSO alt. LBE 3146 kr 

Grundavgift vid samordnad tillsyn enligt LSO och LBE 3672 kr 

 

Avgift för tillståndsbeslut enligt LBE samt godkännande av fö-

reståndare och deltagare för explosiv vara enligt LBE  
Tillstånd enligt LBE debiteras enligt de typverksamheter/typhantering som följer i Tabell 1.  

I de fall handläggningstid för ärendet skiljer mot den förväntade handläggningstiden för typ-
verksamheten/typhanteringen kan debitering ske enligt nedlagd tid á 1049 kronor per timme. 
Debitering sker per påbörjad halvtimme.  

Tabell 1. Debitering av LBE-tillstånd 

Ärendetyp tillstånd Avgift 

Allmänt 

1 Mindre förändring av befintligt tillstånd 3 146 kr 

2 Övertagande/ägarbyte 2 097 kr 

3 Avslag av tillståndsansökan, avvisat alternativt avskrivet ärende 1049 kr/h 

Tillstånd brandfarlig vara 

4 Anmälan av föreståndare brandfarlig vara 1 049 kr 
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5 

Tillfällig hantering av brandfarlig vara (ex. enstaka evenemang, 
byggarbetsplatser) 

 
4 193 kr 

 

6 
Återkommande tillfällig hantering av brandfarlig vara (ex. återkommande 
evenemang, festivaler) 

 
5 242 kr 

 

7 
Anläggning med enkel hantering av brandfarlig vara (ex. restauranger, 
skolor) 

 
6 290 kr 

 
 

8 

Anläggning med mindre hantering av brandfarlig vara (ex. obemannade 
bensinstationer, mindre försäljningsställen, små industrier med fåtal pro-
dukter) 

 
 

8 912 kr 

 

9 
Anläggning med måttlig hantering av brandfarlig vara (ex. bemannade 
bensinstationer, verkstäder, försäljningsställen) 

 
11 009 kr 

 

10 
Anläggning med omfattande hantering av brandfarlig vara (ex. industrier 
med öppen hantering, större försäljningsställen) 

 

16 775 kr 

Tillstånd explosiv vara 

12 Fyrverkeriförsäljning 6 816 kr 

 

13 
Hantering av explosiv vara mindre omfattning <60 kg (ex. krut för 
egentillverkning av ammunition, stenspräckare) 

 
6 816 kr 

 

14 
Hantering av explosiv vara större omfattning ≥60 kg (ex. lager av 
sprängämne, större lager av fyrverkeriartiklar) 

 
7 863 kr 

15 Större hantering (ex. sprängämnesförråd) 10 485 kr 

16 Godkännande av föreståndare för explosiva varor 1 573 kr 

17 Godkännande av deltagare för explosiva varor 1049 kr/h 

18 Tillstånd gällande överföring av explosiv vara inom Sverige 3 146 kr 

Tillsyn enligt LSO och/eller LBE  
Vid tillsyn debiteras en grundavgift som omfattar normalt för- och efterarbete samt körtid till 
objektet. Grundavgiften vid tillsyn enligt LSO respektive LBE är 3 timmar och vid samordnad 
tillsyn är grundavgiften 3,5 timmar (då objektet omfattas av båda lagstiftningarna LSO och LBE 
och då genomgång av båda lagstiftningarna görs vid samma tillfälle). Platsbesöket debiteras per 
påbörjad halvtimme.  

Efter varje tillsyn görs en uppföljning i form av inskickade handlingar, telefonsamtal etc. I de fall 
uppföljningsbesök görs på plats debiteras den faktiska tiden. I de fall där grundarbetet avviker 
från normalt arbete kommer individuell tidsberäkning tillämpas. Detta gäller särskilt vid 
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beredning och beslut i komplexa ärenden. I tidsberäkningen ska den faktiska tiden för nedlagd 
arbetstid tillämpas.  

Tillståndsbeslut enligt LBE samt godkännande av förestån-

dare och deltagare för explosiv vara enligt LBE  

Avgift vid tillståndsbeslut enligt LBE samt godkännande av föreståndare och deltagare för ex-
plosiv vara baseras på normal handläggningstid för det aktuella ärendet som är beroende av 
verksamheten samt omfattning av hanteringen enligt LBE.  

Med normal handläggning menas diarieföring, inläsning i ärendet, kontroll av tekniska villkor, 
kvalitetsgranskning av tekniska villkor, ev. underhandskontakt, platsbesök, beslut, avsyning, av-
syningsprotokoll, kvalitetsgranskning av avsyningsprotokoll och arkivering.  

I ärende där nedlagd handläggningstid skiljer mot den förväntade handläggningstiden kan den 
sökande debiteras enligt nedlagd handläggningstid för det aktuella ärendet per påbörjad halv-
timme.  

Revidering av uppgifter om föreståndare för brandfarlig och explosiv vara (för gällande tillstånd) 
samt vid godkännande av föreståndare och deltagare för explosiv vara tas avgift ut motsvarande 
normal hand-läggningstid. 
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