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Taxa för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor 
Kommunstyrelsen beslutade1 13 november 2018 om följande taxa. 

1 Ks § 209/2018. Beslutet ersätter HebyFS 2016:13. Ks U.2018.2957 
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§ 1. Inledande bestämmelser
Enligt denna taxa erläggs avgift för tillståndsgivning enligt § 27, lagen om brandfarliga och 
explosiva varor. 

§ 2. Tidsåtgång för handläggning av tillståndsärenden explosiva varor 
Den totala tidsåtgången för hantering av tillståndsärenden för explosiva varor. 

Försäljning 
fyrverkeri 

Förvaring av 
explosiv vara 

Godkännande 
av föreståndare 

Överföring Avslag 

Nytt Förnyat Nytt Förnyat Nytt Förnyat 
Administration 1,0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 
Handläggning 1,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 
Avsyning 1,5 1,5 2 1 
Summa tid 4 3 4 2,5 1 1 1 1 
Summa 
kr/ärende 

3 592 2 694 3 592 2 245 898 898 898 898 

I handläggningstiden för Förvaring av explosiv vara av typen ”Stenspräckare” utgår avsyningstiden för 
mängder understigande 5 kg 

§ 3. Tidsåtgång för handläggning av tillståndsärenden brandfarliga varor
Den totala tidsåtgången för hantering av tillståndsärenden för brandfarliga varor. 

Mindre anläggning Medelstor 
anläggning 

Stor anläggning Avslag 

Nytt Förnyat Nytt Förnyat Nytt Förnyat 
Administration 1 0,5 1 0,5 1 O,5 1 
Handläggning 1,5 1 4 2 10 4 
Avsyning 1,5 1,5 2 2 4 4 
Summa tid 4 3 7 4,5 15 8,5 1 
Summa 
kr/ärende 

3 592 2 694 6 286 4 041 13 470 7 633 898 

Med mindre anläggning avses: 
 Anläggning där hantering av brandfarliga varor sker i lösa behållare i mindre omfattning, t.ex. gasol 

i skolor, restauranger och försäljning i detaljhandeln 

Med medelstor anläggning avses: 
 Anläggning med omfattande hantering av brandfarliga varor i lösa behållare, t.ex. grossistlager och

transportdepåer 
 Anläggning för försäljning av brandfarliga varor från cistern, t.ex. bensinstationer 
 Anläggning med industriell hantering av brandfarliga varor i begränsad omfattning, t.ex. 

billackering och verkstäder 

Med stor anläggning avses: 
 Anläggning med omfattande hantering av brandfarliga varor i såväl cistern som i lösa behållare,

t.ex. processindustri 

§ 4. Begreppsförklaring 
I administration ingår: 
Mottagning, registrering, första granskning, eventuell kontakt med tillståndssökaren, remissutskick till 
berörda myndigheter samt avslut av ärendet. 

I handläggning ingår: 
Granskning av inkomna handlingar och remisser, bedömning, beslut, upprättande av tillståndshandling 
samt arkivhållning. 
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I avsyning ingår: 
Förberedelser, restid samt tid på objektet. 

§ 5. Specialfall 
För omfattande, eller mer komplexa ärenden som kräver stor arbetsinsats och avsyning utöver vad som 
ingår i den normala tillståndshanteringen, debiteras 898 kr per påbörjad timme. 

§ 6. Avgifternas reglering 
Kommunstyrelsen reglerar på kommunfullmäktiges uppdrag taxan årligen motsvarande
personalkostnadshöjningen för räddningstjänstens personal inom Vision. 

§ 6. Debitering vid tillståndsansökan 
Debitering enligt ovanstående avgifter betalas av sökande i anslutning till att Räddningstjänsten Sala-Heby 
översänder beslut. 

§ 9. Dröjsmålsränta 
Betalas icke avgift innan på räkning angiven tid debiteras dröjsmålsränta. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019. 

Marie Wilén 
Kommunstyrelsens ordförande 

Tommy Jansson
Räddningschef 
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