
Kostnad för tillstånd av brandfarlig eller explosiva varor 

Tillståndsavgiften är att handläggning ska ske till självkostnadspris. För att du som söker ska veta vad ett tillstånd 

kostar har olika typer av tillstånd kategoriserats. Avgiften motsvarar normal handläggning; diarieföring, inläsning i 

ärendet, kontroll av tekniska villkor, kvalitetsgranskning av tekniska villkor, ev. underhandskontakt, platsbesök 

beslut, avsyning, avsyningsprotokoll, kvalitetsgranskning av avsyningsprotokoll och arkivering. Om 

tillståndshanteringen avviker från normal handläggningstid kan avgiften förändras.  

TILLSTÅND  

4 Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE)     

             Nytt tillstånd    Avgift 918 kr/tim  
 

Tidsåtgång      Kostnad   
1 Fyrverkeriförsäljning   4,75 tim          4 361 kr 

2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 8,25 tim          7 574 kr 

3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg   9,75 tim          8 951 kr 

4 Godkännande av föreståndare för explosiva varor   2,25 tim          2 066 kr 

5 Bensinstation obemannad   9,25 tim          8 492 kr 

6 Bensinstation bemannad    11,75 tim        10 787 kr 

7 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 9,25 tim          8 492 kr 

8 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare  10,75 tim          9 869 kr 

9 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare  12,25 tim        11 246 kr 

10 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor  14,75 tim        13 541 kr 

11 Mindre förändring av befintligt tillstånd      3,75 tim          3 443 kr 

12 Tillfällig hantering av brandfarlig vara      7,75 tim          7 115 kr 

13 Avslag av tillståndsansökan      3,75 tim          3 443 kr 

 

   Förnyat tillstånd    
Avgift 918 kr/tim  

 
Tidsåtgång      Kostnad   

14 Fyrverkeriförsäljning   4,25 tim          3 902 kr 
15 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 7,25 tim          6 656 kr 
16 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg   8,75 tim          8 033 kr 
17 Godkännande av föreståndare för explosiva varor   2,25 tim          2 066 kr 

18 Bensinstation obemannad   8,25 tim          7 574 kr 

19 Bensinstation bemannad    10,75 tim          9 869 kr 

20 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 8,25 tim          7 574 kr 

21 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 9,75 tim          8 951 kr 

22 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare  11,25 tim        10 328 kr 

23 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor  13,75 tim        12 623 kr 

24 Mindre förändring av befintligt tillstånd      3,75 tim          3 443 kr 

25 Tillfällig hantering av brandfarlig vara   6,75 tim          6 197 kr 

26  Avslag av tillståndsansökan  3,75 tim          3 443 kr 
 




