
Taxa - Tillståndsprövning hantering av explosiv 

vara enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och 

explosiv vara 

 Typärenden 

Avgiften för tillståndsprövning debiteras med en fast grundavgift för olika typer av ärenden. 

Avgift per typärende baseras på genomsnittlig handläggningstid för liknande ärenden.  

 

Avgiften är baserad på timavgiften 1039 kr/h för 2023. Mervärdeskatt utgår inte eftersom det 

avser avgift för myndighetsutövning enligt mervärdesskattelag (1994:200). 

 

Avgiften för tillståndsprövning och beslut är följande: 

 

Typärende Avgift      [kr] 

Godkännande av deltagare för befintligt tillstånd 1 039 

Godkännande av föreståndare för befintligt tillstånd 1 039 

Tillstånd till användning och överföring inom Sverige inklusive 

godkännande av föreståndare och deltagare1 
2 598 

Tillstånd till användning och förvaring inklusive godkännande av 

föreståndare och deltagare1 
5 715 

Tillstånd till användning, förvaring och överföring inom Sverige inklusive 

godkännande av föreståndare och deltagare1 
5 715 

Tillstånd till användning, förvaring och saluförande/överlåtelse inklusive 

godkännande av föreståndare och deltagare1 
6 754 

Tillstånd till användning, förvaring, saluförande/överlåtelse och överföring 

inom Sverige inklusive godkännande av föreståndare och deltagare1 
6 754 

Tillstånd till förvaring och saluförande/överlåtelse inklusive godkännande av 

föreståndare och deltagare1 
6 754 

Tillstånd till förvaring och saluförande/överlåtelse och överföring inom 

Sverige inklusive godkännande av föreståndare och deltagare1 
6 754 

 

I de fall där avsyning krävs (vilket endast kan bli aktuellt då tillståndet gäller förvaring) 

debiteras, förutom ovanstående avgift, ytterligare 1 (en) h. Behovet av avsyning avgörs från 

fall till fall. 

 

Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd tillkommande handläggningstid, vid fler en ett 

avsyningsbesök eller då handläggningstiden av någon annan anledning avviker från 

typärenden debiteras timavgift. 

  

Ovanstående avgifter debiteras oavsett om tillståndsansökan beviljas eller avslås. 

 

 

 
1 I det fall explosiva varor av begärlighetsgrad A och/eller B enligt Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor (MSBFS 2019:1) hanteras. 



Övriga och speciella fall 

I de fall tillståndsprövningen avviker i väsentlig grad från ovanstående typärenden debiteras 

timavgift. 

 

Bakgrund 

Antagen av Jämtlands Räddningstjänstförbunds direktion 2021-10-22 § 36, Bergs 

kommunfullmäktige den 2022-03-31 § 21, Bräckes kommunfullmäktige den 2021-12-15 § 

120, Härjedalens kommunfullmäktige den 2022-02-28 § 12, Krokoms kommunfullmäktige 

den 2022-03-03 § 11, Ragundas kommunfullmäktige 2022-04-07 § 35, Strömsunds 

kommunfullmäktige 2022-02-17 § 17, Östersunds kommunfullmäktige 2022-02-10 § 11, 

gäller från och med den 2022-05-01. Prisjustering har skett för år 2023. 

 

Avgift för beslut enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor får tas ut bl.a. 

för tillståndsprövning (27 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor). 

 


