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Kommunfullmäktige

Nr 104. Taxor inom den gemensamma räddningsnämndens område
KSN-2015-1720
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxor att gälla från och med 2016-01-01 enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
I ärendet deltagande:
Marlene Burwick, Erik Pelling,Ulrik Wärnsberg, Eva Christiernin (alla S), Maria Gardfjell,
Rickard Malmström, Linda Eskilsson (alla MP), Ilona Szatmári Waldau (V), Fredrik Ahlstedt,
Therez Olsson, Rikard Sparby (alla M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C), Jonas
Segersam (KD) och Simon Alm (SD).
Dessutom närvarande:
Johan Lundqvist (MP), Daniel Rogozinski (V), Mats Gyllander, Sofia Spolander, Carolina
Bringborn Anadol (alla M) Anna Manell (FP) och Anne Lennartsson (C).
Uppsala den 14 oktober 2015
Marlene Burwick/Ingela Persson
Ärendet
Den gemensamma räddningsnämnden har överlämnat förslag till nya taxor enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor (LBE), samt tillsyn. Ärendets bilaga.
Avgiften för en viss åtgärd framgår av bilaga 2 för Uppsala kommun. Beloppen för tillsyn
och tillstånd har beräknats genom en framräknad handläggningskostnad per timme har
multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.
För genomförande av sotning/rengöring och brandskyddskontroll har räddningsnämnden avtal
med externa leverantörer. Beloppen för sotning/rengöring och brandskyddskontroll finns i
avtalen med de externa leverantörerna.
Ekonomiska konsekvenser
De föreslagna taxorna följer självkostnadsprincipen för respektive myndighetsområde enligt
8 kap. 3 c § kommunallagen.
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Taxor inom den gemensamma räddningsnämndens område.
Förslag till beslut
Räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars
kommuner besluta
att

fastställa taxor att gälla från och med 2016-01-01 enligt lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor (LBE) för respektive kommun.

Ärendet
Reglerna i 8 kap. regeringsformen möjliggör att viss angiven föreskriftsrätt kan
delegeras till kommun. Ett sådant bemyndigande finns för kommuner i 3 kap. och 5
kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och i 36 § lagen (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor.
Avgiften för en viss åtgärd framgår av bilaga 1 för Tierps kommun, bilaga 2 för
Uppsala kommun och bilaga 3 för Östhammars kommun. Beloppen för tillsyn och
tillstånd har beräknats genom en framräknad handläggningskostnad per timme har
multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden
avser.
För genomförande av sotning/rengöring och brandskyddskontroll har
räddningsnämnden avtal med externa leverantörer. Beloppen för sotning/rengöring
och brandskyddskontroll finns i avtalen med de externa leverantörerna.
De föreslagna taxorna följer självkostnadsprincipen för respektive myndighetsområde enligt 8
kap. 3 c § kommunallagen.
a föreslås vara lika i alla tre kommuner.
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Patrik Kjellin
Ordförande räddningsnämnden
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Bilaga 2

Taxor enllllgt LSO och B
Uposalla kommun
Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
Tillsyn

Verksamhetsklass enligt
Boverkets byggregler
(BBR)

Mindre Industri, kontor m.m

(VK1mindre+ VK3)

Avgift

4 714 kr

2

Gemensamhetsboenden

VK3B

5 999 kr

3

Samlingslokal

VK2A+B

5 142 kr

4

Större Industri, kontor m.m

VK2C+ VK1 större

5 571 kr

5

Hotell

VK4

6

Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden VK5A+B

5 999 kr

7

Vårdmiljö sjukhus och fängelser

VK5C+D

6 428 kr

8

Brandfarlig lokal <150 kvm

VK6 liten

5 571 kr

Brandfarlig lokal >150 kvm

VK6 stor

9

5 999 kr

9 213 kr

10

Organisationstillsyn

7 713 kr

11

Tillsyn av enskilda förhållanden

3 214 kr

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Avgift
4 928 kr

Tillstånd
1

Fyrverkeriförsäljning

2

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning <60 kg

6 213 kr

3

Förvaring av explosiv vara större omfattning 40 kg

8 356 kr

4

Godkännande av föreståndare för explosiva varor

1 928 kr

5

Bensinstation obemannad

6 428 kr

6

Bensinstation bemannad

7 285 kr

7

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

5 571 kr

8

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare

7 070 kr

9

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare

10 070 kr

10

Tillstånd till Seveso-anläggningar

16 069 kr

11

Mindre förändring av befintligt tillstånd

2 143 kr

12

Övertagande tillstånd

3 214 kr

13

Avslag av tillståndsansökan

14

Tillsyn
Grundavgift tillsyn, timtaxa för besök tillkommer

2 785 kr
Avgift
3 428 kr

15
Timtaxa för tillsynsbesök
Timavgift räknas per påbörjad kvart (15 min).

857 kr

Taxorna gäller från och med 2016-01-01.
Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn, rengöring eller brandskyddskontroll skett eller
den som ansökt om tillstånd mot faktura.
Betalas inte avgift 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.
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Bilaga 2

Taxor enligt LSO och LBE
Uppsala kommun

r

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

brandfarliga och explosiva varor (LBE), samtidig tillsyn.
Verksamhetsklass enligt
Boverkets byggregler
(BBR)

Tillsyn

2

Mindre Industri, kontor m.m

(VK1mindre+ VK3)

Gemensamhetsboenden

VK3B

8 302 kr

Samlingslokal

VK2A+B

7 445 kr

Större Industri, kontor rn.m

VK2C+ VK1 större

7 874 kr

Hotell

VK4

Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden VK5A+B
8
9
10

Avgift

7 017 kr

8 302 kr
8 302 kr

Vårdmiljö sjukhus och fängelser

VK5C+D

8 731 kr

Brandfarlig lokal <150 kvm

VK6 liten

7 874 kr

Brandfarlig lokal >150 kvm

VK6 stor

11 516 kr
10 016 kr

Organisationstillsyn

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
Sotning/rengöring och brandskyddskontroll i enfamiljhus

Avgift

1

Sotningsavgift per objekt.

410 kr

2

Sotningsavgift per tillkommande objekt i samma fastighet.

156 kr

3

Brandskyddskontroll per objekt.

760 kr

4

Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma fastighet.

227 kr

5

Samtidig sotning och brandskyddskontroll per objekt.

995 kr

6

Samtidig sotning och brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma fastighet
Sotning/rengöring och brandskyddskontroll i övriga fastigheter

383 kr
Avgift'

7

Sotningsavgift per timme

468 kr

8

Brandskyddskontroll per timme

682 kr

Samtidig sotning och brandskyddskontroll per timme
9
Alla taxor för sotning/rengöring och brandskyddskontroll räknas under 2016 upp med
sotningsindex från SKL (Sveriges kommuner och landsting) från det datum indexet börjar gälla.
För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid (vardagar mellan 07.00 — 16.00), orsakat av att objektet
inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas dubbel ersättning för sotning/rengöring och brandskyddskontroll.
Timavgift räknas per påbörjad kvart (15 min).

Taxorna gäller från och med 2016-01-01.
Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn, rengöring eller brandskyddskontroll skett eller
den som ansökt om tillstånd mot faktura.
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635)
frå'n förfallodagen tills betalning sker.
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-08-26

Räddningsnämnden
Plats och tid:

Viktoria, Almungevägen 33, Uppsala
Gruppmöte: 17.00 — 18.00
Närnndmöte: 18.00 — 19.10

Ordinarie:

Ersättare:

Patrik Kjellin (S), ordförande
Jan Ulmander (C), vice ordförande
Catrin Johansson (S)
Anders Gustafsson (S)
Daniel Enholm (M)
Maria Jansson (M)
Terence Hongslo (MP)
Stefan Edelsvärd (FP), t o in § 71
James Jonsson (V)
Lennart Owenius (M), t o m § 71
Jonas Nyberg (S)
Sven Lokander (M)
Övriga deltagande

Margareta Inninger (S)
Sanna Sundvall (1V1P)
Miranda Cox (V)
Christian Hermanson (KD)
Sigurd Mattsson (C), tjänstgörande

Solweig Wiktorsson sekreterare, Anders Ahlström brandchef, Mikael Lundkvist
ekonomichef.

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Viktoria 2015-09-04

Underskrifter

Sekreterare

.13:\

Paragraf

59 - 74

S9IvireTeiktorsson
•\

Ordförande

På.filk Kjellin
i

•;

Justerande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-08-26
2015-09-07

Datum för
anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet

Datum för anslags
nedtagande

2015-09-29

Besvärstiden utgår

2015-09-28

Brandförsvaret, Viktoria

Underskrift

Solweig Wiktorsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Räddningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-08-26
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5 (7)

§ 68
Yttrande översiktsplan Östhammar, RÄN-2015-0478
Besl
att före å nämnden översända bifogat förslag till skrivelse till Östharnm.ars ommun.
Sammanfat s g
Brandförsvaret h granskat förslag till översiktplan som finns ute p amråd till och med den
1 september där de sreslår:
- Förtydligande gäll. le brandförsvarets insatstider inom Ös ammars kommun samt vilka
krav det ställer på bebytlelse och tillgång till brandvatte
- Förtydligande kring säkerh savstånd till farligt gods- ansporter samt en synkning av dessa
avstånd med övriga kommune tillhörande Uppsäl randförsvar
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande översiktsplan Östh
• • •

§ 69
Reviderad attestdelegati
Beslut
att räddningsnämnd fastställer reviderad attestdelegation för år

15.

Sammanfattn g.
Räddnings .4 den antog attestdelegation för år 2015 vid sitt möte den 7 jan i. I detta
förslag h attestdelegationen utökats med en delegation att införskaffa varor oc tjänster.

70
Taxor inom den gemensamma räddningsnämndens område
Beslut
att översända förslag till nya taxor enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om
brandfarliga och explosiva varor till (LBE) till Tierps-, Uppsala- och Östhammars kommuner.
Ärendet
Uppsala kommun sammanställer alla kommunens taxor i dokumentet Mål och budget för
beslut i kommunfullmäktige från och med 2016. Tierps kommunfullmäktige och Östhammars
kommunfullmäktige behöver även besluta om taxorna för respektive kommun inom den
gemensamma räddningsnämndens område. Avgiften i det nya förslaget har ökat med 2% vad
gäller LSO och avgiften för LBE är ungefär densamma som tidigare.
•

• •
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