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Tillsynsfrister enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 

 
Bakgrund 

Enligt 21§ i lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) skall den myndighet som prövar frågor om 
tillstånd enligt lagen också utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut som 
meddelats i anslutning till lagen. Räddningstjänsten Västra Blekinge prövar frågor om tillstånd enligt LBE och 
är därför också tillsynsmyndighet. 
 
Med detta som bakgrund har räddningstjänsten formulerat följande prestationsmål i sitt handlingsprogram för 
skydd mot olyckor: 
 
”Detaljerade prestationsmål för verksamheten skall årligen upprättas i verksamhetsplaner för de tre 
processerna stöd till enskilda, insatser vid oönskade händelser samt analys och utredning. Direktionen skall 
årligen vid årets sista sammanträde fastställa verksamhetsplanerna”. 

 

Tillsynsprogrammet utgör en del av verksamhetsplanen för processen stöd till enskilda. 

 

Tillsynsverksamhet 

Ett av Räddningstjänsten Västra Blekinges inriktningsmål lyder enligt följande: ”räddningstjänsten skall aktivt 
arbeta med att identifiera risker och förebygga olyckor”. Tillsynsverksamheten är en viktig del i detta arbete. 
 
Räddningstjänsten har identifierat ett antal verksamhetskategorier som bedöms som angelägna för 
tillsynsverksamheten och där tillsyn skall utföras med olika tidsintervaller. 
 
Tillsynsfrister 
Regelbunden tillsyn enligt Lag (2010:1011) skall utföras enligt nedanstående frister: 
 
 

Kategori Hantering Tillsynsfrist (år) 

1. Olje- och gasdepå > 100 000 liter vätska eller gas 2 

2. Bergrumsanläggningar > 100 000 liter vätska eller gas 2 

 < 100 000 liter vätska eller gas 4 

 Klass 3-produkt under mark Ej tillsyn 

3. Hantering av lösa behållare 
med vätska och gas över 
tillståndspliktig mängd 

Publika lokaler exempelvis restaurang, 
skola, hotell, varuhus eller campingplats 

4 

 Industri 4 

 Hantering under tillståndspliktig mängd Ej tillsyn 

4. Bensin- och biogasstation  4 



Kategori Hantering Tillsynsfrist (år) 

5. Kemisk eller petrokemisk 
industri 

 2 

6. Lackeringsanläggning  4 

7. Anläggning för distribution 
av naturgas, biogas eller 
gasol. 

 4 

8. Enstaka cisterner eller lösa 
behållare för brandfarlig 
vätska eller gas. 

> 50 000 liter vätska klass 3 inomhus och 
utomhus för uppvärmning/elproduktion 

4 

 
≤ 50 000 liter vätska klass 3 inomhus och 
utomhus för uppvärmning/elproduktion 

Ej tillsyn 

 
> 10 000 liter vätska klass 3 utomhus och 
inomhus 

6 

 
≤ 10 000 liter vätska klass 3 utomhus och 
inomhus 

Ej tillsyn 

 > 3 000 liter vätska klass 1 och 2 utomhus 4 

 > 250 liter vätska klass 1 och 2 inomhus 4 

 > 1 000 liter gas utomhus 4 

 > 250 liter gas inomhus 4 

 > 1 000 liter vätska klass 1 och 2 i mark 6 

 Hantering under tillståndspliktig mängd Ej tillsyn 

9. Explosiva varor, mindre 
omfattning 

≤ 60 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5 t.ex. dynamit, 

svartkrut, sprängdeg, sprängkapslar och 

detonerande stubin 

≤ 150 kg i riskgrupp 1.2 t.ex. vissa 

fyrverkeriartiklar (ej konsumentartiklar) 

≤ 150 kg i riskgrupp 1.3 t.ex. fyrverkeriartiklar 

och krut till ammunition 

≤ 500 kg i riskgrupp 1.4 t.ex. fyrverkeriartiklar 

1000 kg i riskgrupp 1.4S 

 

4 

 

 

 

10. Explosiva varor, större 
omfattning 

≤ 100 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5 t.ex. dynamit, 

svartkrut, sprängdeg, sprängkapslar och 

detonerande stubin 

≤ 1000 kg i riskgrupp 1.2 t.ex. vissa 

fyrverkeriartiklar (ej konsumentartiklar) 

≤ 1000 kg i riskgrupp 1.3 t.ex. 

fyrverkeriartiklar och krut till ammunition 

≤ 2000 kg i riskgrupp 1.4 t.ex. 

fyrverkeriartiklar 

5000 kg i riskgrupp 1.4S 

 

4  

 

 
 


