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Taxetabeller enligt LSO och LBE  

Tillsyn 

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) Avgift 

Grundavgift tillsyn LSO, timtaxa för besöket tillkommer 4 960 kr 

Grundavgift uppföljningstillsyn LSO, timtaxa för besöket tillkommer 1 984 kr 

Tillsyn enskilda förhållanden LSO, timtaxa för besöket tillkommer 2 480 kr 

Timtaxa för tillsynsbesök (räknas per påbörjat kvart, 15 min) 992 kr 

 

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

Grundavgift tillsyn LBE, timtaxa för besöket tillkommer 4 960 kr 

Grundavgift uppföljningstillsyn LBE, timtaxa för besöket tillkommer 2 480 kr 

Tillsyn enskilda förhållanden LBE, timtaxa för besöket tillkommer 2 976 kr 

Timtaxa för tillsynsbesök (räknas per påbörjat kvart, 15 min) 992 kr 

 

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) vid samordnad tillsyn Avgift 

Grundavgift tillsyn LSO och LBE, timtaxa för besöket tillkommer 5 456 kr 

Grundavgift uppföljningstillsyn LSO och LBE, timtaxa för besöket tillkommer 2 480 kr 

Tillsyn enskilda förhållanden LSO och LBE, timtaxa för besöket tillkommer 2 976 kr 

Timtaxa för tillsynsbesök (räknas per påbörjat kvart, 15 min) 992 kr 

Tillstånd 

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

Försäljningsplats explosiva varor (fyrverkerier, ammunition etc.) 6 200 kr 

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 5 208 kr 

Förvaring av explosiv vara större omfattning > 60 kg 7 192 kr 

Godkännande av föreståndare för explosiva varor, stenspräckare, överföring av explosiver 2 232 kr 

Bensinstation obemannad 7 192 kr 

Bensinstation bemannad 11 160 kr 

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 6 200 kr 

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 10 168 kr 

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 14 136 kr 

Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 18 104 kr 

Mindre förändring av befintligt tillstånd, byte av tillståndsinnehavare 2 728 kr 

Tillfällig hantering av brandfarlig vara, byggarbetsplatser 4 712 kr 

Avslag av tillståndsansökan 2 728 kr 

 

 


