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 Räddningsnämnden 
  
 
 

Taxor 2017 för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE). 
 
Förslag till beslut 
 
att översända bifogat förslag till respektive kommun. 
 
Ärendet 
Taxor för tillsyn och tillstånd inom den gemensamma räddningsnämndens område. Endast 
kommunfullmäktige kan besluta om taxor enligt LSO och LBE som ska gälla i den egna 
kommunen. 
Uppräkning av taxorna på grund av prisförändringar kan delegeras till annan nämnd, 
gemensam nämnd eller kommunalförbund. 
 
 
 
Anders Ahlström 
Brandchef 
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Akt:  
Dnr:  
 Datum 
 2016-06-01 
 
 
 Kommunfullmäktige i 
 Tierps kommun 
 Uppsala kommun 
 Östhammars kommun 
 
 
 
 
Taxor för tillsyn och tillstånd inom den gemensamma räddningsnämndens 
område. 
 
Förslag till beslut 
Räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars 
kommuner besluta 
 
att fastställa tillsynstaxor och tillståndstaxor att gälla från och med 2017-01-01 enligt 

5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 § lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i sin egen kommun. 

 Bilaga 1: taxor i Tierps kommun. 
 Bilaga 2: taxor i Uppsala kommun. 
 Bilaga 3: taxor i Östhammars kommun. 
 Samtidigt upphör tidigare fastställda taxor i respektive kommun enligt 5 kap. 

lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 § lagen (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE) att gälla. 

att delegera till den gemensamma räddningsnämnden att årligen från och med 2018-
01-01 justera taxorna gällande sin egen kommun med hänsyn till 
prisutvecklingen. Taxorna ska justeras med 90 procent av förändringen av AKI 
(arbetskostnadsindex) för tjänstemän, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, 
B-S exkl O. Skulle indexet i juni ha förändats något kommande år jämfört med 
indexet i juni 2016 ska taxorna justeras med 90 procent av indexförändringen 
nästkommande kalenderår. 

 
Ärendet 
Reglerna i 8 kap. regeringsformen möjliggör att viss angiven föreskriftsrätt kan 
delegeras till kommun. Ett sådant bemyndigande finns för kommuner i 5 kap. lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och i 27 § lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor. Därmed har kommunerna möjlighet att ta ut en 
taxa som täcker kommunens självkostnad för tillsyn- och tillståndshanteringen enligt 
dessa lagstiftningar. 
Endast kommunfullmäktige kan besluta om taxor som ska gälla i den egna kommunen. 
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Uppräkning av taxorna på grund av prisförändringar kan delegeras till annan 
nämnd, gemensam nämnd eller kommunalförbund. 
 
Föredragningen  
Avgiften för en viss åtgärd framgår av bilaga 1 för Tierps kommun, bilaga 2 för 
Uppsala kommun och bilaga 3 för Östhammars kommun. Avgifterna för tillsyn och 
tillstånd har beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per timme har 
multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden 
avser. 
De föreslagna taxorna följer självkostnadsprincipen för respektive myndighetsområde enligt 8 
kap. 3 c § kommunallagen.  
Taxorna föreslås vara lika i alla tre kommuner. 
 
 
 
Patrik Kjellin 
Ordförande räddningsnämnden 



Bilaga 1

 

1

Verksamhetsklass enligt 
Boverkets byggregler 
(BBR)

Avgift

1 Industri, kontor, m.m VK1 5 925 kr

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A 5 925 kr

3 Samlingslokal >150 personer VK2B 6 069 kr

4 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 6 358 kr

5 Gemensamhetsboenden VK3B 6 358 kr

6 Hotell VK4 6 358 kr

7 Vårdmiljöer daglig verksamhet VK5A 5 780 kr

8 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 6 358 kr

9 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 6 647 kr

10 Brandfarlig lokal VK6 6 358 kr

11 Organisationstillsyn 8 092 kr

12 Tillsyn av enskilda förhållanden 5 491 kr

2

Avgift

1 Fyrverkeriförsäljning 5 058 kr

2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 5 058 kr

3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 5 202 kr

4 Bensinstation obemannad 5 780 kr

5 Bensinstation bemannad 6 503 kr

6 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 6 358 kr

7 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 6 792 kr

8 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 7 225 kr

9 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 7 803 kr

3

brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn.

Avgift tas ut för både tillsynen enligt LSO och tillsynen enligt LBE.

Verksamhetsklass enligt 
Boverkets byggregler 
(BBR)

Avgift

1 Industri, kontor, m.m VK1 3 819 kr

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A 3 819 kr

3 Samlingslokal >150 personer VK2B 3 916 kr

4 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 4 110 kr

5 Gemensamhetsboenden VK3B 4 110 kr

6 Hotell VK4 4 110 kr

7 Vårdmiljöer daglig verksamhet VK5A 3 722 kr

Ärendetyp tillsyn

Taxetabeller enligt LSO och LBE

Ärendetyp tillsyn

Ärendetyp, Tillsyn LSO

2017 Tierps kommun

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

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om 

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
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Bilaga 1

 

Taxetabeller enligt LSO och LBE
2017 Tierps kommun

8 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 4 110 kr

9 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 4 303 kr

10 Brandfarlig lokal VK6 4 110 kr

11 Organisationstillsyn 5 410 kr

Avgift

12 Fyrverkeriförsäljning 3 237 kr

13 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 3 237 kr

14 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 3 334 kr

15 Bensinstation obemannad 3 721 kr

16 Bensinstation bemannad 4 205 kr

17 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 4 108 kr

18 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 4 422 kr

19 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 4 712 kr

20 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 5 146 kr

4

Avgift

1 Fyrverkeriförsäljning 2 746 kr

2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 4 769 kr

3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 5 636 kr

4 Godkännande av föreståndare för explosiva varor 1 301 kr

5 Bensinstation obemannad 5 347 kr

6 Bensinstation bemannad 6 792 kr

7 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 5 347 kr

8 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 6 214 kr

9 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 7 081 kr

10 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 8 526 kr

11 Mindre förändring av befintligt tillstånd 2 168 kr

12 Tillfällig hantering av brandfarlig vara 4 480 kr

13 Avslag av tillståndsansökan 2 168 kr

Taxorna gäller från och med 2017-01-01.
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren av tillstånd eller av den som tillsynen avser mot
faktura när denne tillställts räddningsnämndens beslut eller efter genomförd tillsyn.
Betalas inte avgift senast vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) 
från förfallodagen tills betalning sker.
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar räddningsnämnden i Uppsala kommun om
skälig avgift grundad på tidersättning.
Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske mot eventuell avgift som 
ska utgå för den aktuella åtgärden.
När en tillsyn inte kunnat genomföras på aviserad tid (på grund av att den som tillsynen avser inte kommit på aviserad
tid och inte heller bokat om den aviserade tiden) tas en avgift på 1 156 kr ut. Avgiften faktureras den som tillsynen
avser.
Alla avgifter är exklusive moms.

Ärendetyp, Tillsyn LBE

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

Ärendetyp tillstånd
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Bilaga 2

 

1

Verksamhetsklass enligt 
Boverkets byggregler 
(BBR)

Avgift

1 Industri, kontor, m.m VK1 5 925 kr

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A 5 925 kr

3 Samlingslokal >150 personer VK2B 6 069 kr

4 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 6 358 kr

5 Gemensamhetsboenden VK3B 6 358 kr

6 Hotell VK4 6 358 kr

7 Vårdmiljöer daglig verksamhet VK5A 5 780 kr

8 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 6 358 kr

9 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 6 647 kr

10 Brandfarlig lokal VK6 6 358 kr

11 Organisationstillsyn 8 092 kr

12 Tillsyn av enskilda förhållanden 5 491 kr

2

Avgift

1 Fyrverkeriförsäljning 5 058 kr

2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 5 058 kr

3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 5 202 kr

4 Bensinstation obemannad 5 780 kr

5 Bensinstation bemannad 6 503 kr

6 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 6 358 kr

7 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 6 792 kr

8 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 7 225 kr

9 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 7 803 kr

3

brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn.

Avgift tas ut för både tillsynen enligt LSO och tillsynen enligt LBE.

Verksamhetsklass enligt 
Boverkets byggregler 
(BBR)

Avgift

1 Industri, kontor, m.m VK1 3 819 kr

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A 3 819 kr

3 Samlingslokal >150 personer VK2B 3 916 kr

4 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 4 110 kr

5 Gemensamhetsboenden VK3B 4 110 kr

6 Hotell VK4 4 110 kr

7 Vårdmiljöer daglig verksamhet VK5A 3 722 kr

Ärendetyp tillsyn

Taxetabeller enligt LSO och LBE

Ärendetyp tillsyn

Ärendetyp, Tillsyn LSO

2017 Uppsala kommun

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

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om 

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
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Bilaga 2

 

Taxetabeller enligt LSO och LBE
2017 Uppsala kommun

8 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 4 110 kr

9 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 4 303 kr

10 Brandfarlig lokal VK6 4 110 kr

11 Organisationstillsyn 5 410 kr

Avgift

12 Fyrverkeriförsäljning 3 237 kr

13 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 3 237 kr

14 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 3 334 kr

15 Bensinstation obemannad 3 721 kr

16 Bensinstation bemannad 4 205 kr

17 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 4 108 kr

18 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 4 422 kr

19 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 4 712 kr

20 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 5 146 kr

4

Avgift

1 Fyrverkeriförsäljning 2 746 kr

2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 4 769 kr

3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 5 636 kr

4 Godkännande av föreståndare för explosiva varor 1 301 kr

5 Bensinstation obemannad 5 347 kr

6 Bensinstation bemannad 6 792 kr

7 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 5 347 kr

8 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 6 214 kr

9 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 7 081 kr

10 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 8 526 kr

11 Mindre förändring av befintligt tillstånd 2 168 kr

12 Tillfällig hantering av brandfarlig vara 4 480 kr

13 Avslag av tillståndsansökan 2 168 kr

Taxorna gäller från och med 2017-01-01.
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren av tillstånd eller av den som tillsynen avser mot
faktura när denne tillställts räddningsnämndens beslut eller efter genomförd tillsyn.
Betalas inte avgift senast vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) 
från förfallodagen tills betalning sker.
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar räddningsnämnden i Uppsala kommun om
skälig avgift grundad på tidersättning.
Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske mot eventuell avgift som 
ska utgå för den aktuella åtgärden.
När en tillsyn inte kunnat genomföras på aviserad tid (på grund av att den som tillsynen avser inte kommit på aviserad
tid och inte heller bokat om den aviserade tiden) tas en avgift på 1 156 kr ut. Avgiften faktureras den som tillsynen
avser.
Alla avgifter är exklusive moms.

Ärendetyp, Tillsyn LBE

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

Ärendetyp tillstånd
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Bilaga 3

 

1

Verksamhetsklass enligt 
Boverkets byggregler 
(BBR)

Avgift

1 Industri, kontor, m.m VK1 5 925 kr

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A 5 925 kr

3 Samlingslokal >150 personer VK2B 6 069 kr

4 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 6 358 kr

5 Gemensamhetsboenden VK3B 6 358 kr

6 Hotell VK4 6 358 kr

7 Vårdmiljöer daglig verksamhet VK5A 5 780 kr

8 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 6 358 kr

9 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 6 647 kr

10 Brandfarlig lokal VK6 6 358 kr

11 Organisationstillsyn 8 092 kr

12 Tillsyn av enskilda förhållanden 5 491 kr

2

Avgift

1 Fyrverkeriförsäljning 5 058 kr

2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 5 058 kr

3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 5 202 kr

4 Bensinstation obemannad 5 780 kr

5 Bensinstation bemannad 6 503 kr

6 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 6 358 kr

7 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 6 792 kr

8 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 7 225 kr

9 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 7 803 kr

3

brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn.

Avgift tas ut för både tillsynen enligt LSO och tillsynen enligt LBE.

Verksamhetsklass enligt 
Boverkets byggregler 
(BBR)

Avgift

1 Industri, kontor, m.m VK1 3 819 kr

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A 3 819 kr

3 Samlingslokal >150 personer VK2B 3 916 kr

4 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 4 110 kr

5 Gemensamhetsboenden VK3B 4 110 kr

6 Hotell VK4 4 110 kr

7 Vårdmiljöer daglig verksamhet VK5A 3 722 kr

Ärendetyp tillsyn

Taxetabeller enligt LSO och LBE

Ärendetyp tillsyn

Ärendetyp, Tillsyn LSO

2017 Östhammars kommun

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

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om 

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
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Bilaga 3

 

Taxetabeller enligt LSO och LBE
2017 Östhammars kommun

8 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 4 110 kr

9 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 4 303 kr

10 Brandfarlig lokal VK6 4 110 kr

11 Organisationstillsyn 5 410 kr

Avgift

12 Fyrverkeriförsäljning 3 237 kr

13 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 3 237 kr

14 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 3 334 kr

15 Bensinstation obemannad 3 721 kr

16 Bensinstation bemannad 4 205 kr

17 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 4 108 kr

18 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 4 422 kr

19 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 4 712 kr

20 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 5 146 kr

4

Avgift

1 Fyrverkeriförsäljning 2 746 kr

2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 4 769 kr

3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 5 636 kr

4 Godkännande av föreståndare för explosiva varor 1 301 kr

5 Bensinstation obemannad 5 347 kr

6 Bensinstation bemannad 6 792 kr

7 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 5 347 kr

8 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 6 214 kr

9 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 7 081 kr

10 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 8 526 kr

11 Mindre förändring av befintligt tillstånd 2 168 kr

12 Tillfällig hantering av brandfarlig vara 4 480 kr

13 Avslag av tillståndsansökan 2 168 kr

Taxorna gäller från och med 2017-01-01.
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren av tillstånd eller av den som tillsynen avser mot
faktura när denne tillställts räddningsnämndens beslut eller efter genomförd tillsyn.
Betalas inte avgift senast vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) 
från förfallodagen tills betalning sker.
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar räddningsnämnden i Uppsala kommun om
skälig avgift grundad på tidersättning.
Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske mot eventuell avgift som 
ska utgå för den aktuella åtgärden.
När en tillsyn inte kunnat genomföras på aviserad tid (på grund av att den som tillsynen avser inte kommit på aviserad
tid och inte heller bokat om den aviserade tiden) tas en avgift på 1 156 kr ut. Avgiften faktureras den som tillsynen
avser.
Alla avgifter är exklusive moms.

Ärendetyp, Tillsyn LBE

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

Ärendetyp tillstånd

sida 2 av 2




