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Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor  (LSO) samt enligt lag 
om brandfarlig och explosiv vara (LBE) - generellt 

Tillsynsmyndigheten har rätt att ta ut avgift för den tillsyn som behöver 

utföras på plats ute i verksamheterna. Avgiftssystemet bygger på fastställda 

grundavgifter samt, i de fall handläggningstiden överstiger den tid 

grundavgifterna ger kostnadstäckning för, tilläggsdebitering per påbörjad 

timme.  

LSO eller LBE 

Kategori  Omfattning  Grundtaxa  

Tillsyn LSO eller  

LBE  

I grundtaxan ingår ett besök på högst 

en timme, restid, förberedelse samt 

upprättande av ett 

protokoll/föreläggande av normal 

omfattning.  

4665 kr  

Tillsyn enligt både LSO 

och  

LBE  

I grundtaxan ingår ett besök på högst 

två timmar, restid, förberedelse samt 

upprättande av ett 

protokoll/föreläggande av normal 

omfattning.  

5346 kr  

Efterkontroll på plats på 

objekt  

I grundtaxan ingår ett besök som 

tillsammans med restid tar högst två 

timmar, protokoll och administration i 

normal omfattning.  

1646 kr  

Timtaxa  Om tillsynshandläggningen avviker från 

normal handläggningstid debiteras per 

påbörjad timme enligt fastställd timtaxa 

för tillsynsförrättare.  

  681 kr  

Avbokning Om tillsynen avbokas av den som ska 

tillsynas senare än kl. 08.00 vardagen 

före inbokad tillsyn.  

1362 kr 
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Tillsyn enligt lag om brandfarlig och explosiv vara (LBE) – 
avseende brandfarlig vara 

Tillståndsärenden har en grundavgift som anger kostnad för vissa typ-

ärenden. Om handläggningstiden överstiger den normala omfattningen 

kommer timdebitering att tillämpas. Detta kan bli fallet t.ex. vid 

handläggning av ansökningshandlingar som inte är kompletta eller i 

samband med komplexa ärenden som kräver större arbetsinsats än i 

normalfallet.  

Tillstånd brandfarlig vara 

Kategori  Omfattning  Grundtaxa  

Enkel  Hantering av ett slag (exempelvis gasolflaskor), en 

föreskrift att jämföra med. Tydligt vilket underlag som 

ska in och detta är normalt inte särskilt omfattande. 

Normalt krävs inte remiss till miljökontoret.  

Exempel: Skola, restaurang, försäljningsställen  

4207 kr  

Enkel  Komplettering ansökan/begäran  902 kr  

Medel  Ärende som ej är enkelt, normalt mer dokumentation 

som ska in och registreras. Ofta flera föreskrifter att 

jämföra med. Inte ovanligt med remiss till 

miljökontoret. Större hanteringsvolym.  

Exempel: Bensinstation, verkstad, enklare industri, 

lantbruk  

6010 kr  

Medel  Komplettering ansökan/begäran  1503 kr  

Avancerad  Kännetecknas av omfattande komplex hantering av 

brandfarlig vara.  

Omfattande underlag för handläggaren att sätta sig in 

i.  

Exempel: Industri, 2.4-anläggningar  

9015 kr  

Avancerad  Komplettering ansökan/begäran  1803 kr  

Timtaxa  Om handläggningen avviker från normal 

handläggningstid eller omfattning debiteras per 

påbörjad timme enligt fastställd timtaxa.  

601 kr  

Avslag  Vid avslag av tillstånd debiteras för nedlagd tid enligt timtaxa ovan.  
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Tillsyn enligt lag om brandfarlig och explosiv vara (LBE) – 
avseende explosiv vara 

Tillståndsärenden har en grundavgift som anger kostnad för vissa 

typärenden. Om handläggningstiden överstiger den normala omfattningen 

kommer timdebitering att tillämpas. Detta kan bli fallet t.ex. vid 

handläggning av ansökningshandlingar som inte är kompletta eller i 

samband med komplexa ärenden som kräver större arbetsinsats än i 

normalfallet.  

Tillstånd explosiv vara 

Kategori  Omfattning  Grundtaxa  

Enkel  Hantering av de flesta ärenden  4508 kr  

Enkel  Komplettering ansökan/begäran  902 kr  

Medel/avlägsen  Svårare bedömning på plats 

och/eller längre resväg  

5710 kr  

Medel/avlägsen  Komplettering ansökan/begäran  902 kr  

Timtaxa  Om handläggningen avviker från 

normal handläggningstid eller 

omfattning debiteras per påbörjad 

timme enligt fastställd timtaxa.  

601 kr  

Avslag  Vid avslag av tillstånd debiteras för nedlagd tid enligt timtaxa 

ovan.  

 

 


