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Postadress: Uppsala kommun, brandförsvaret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Almungevägen 33 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: brandforsvaret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Taxor 2023 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 
Räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars 
kommuner besluta. 

1. att fastställa tillsynstaxor och tillståndstaxor att gälla från och med 2023-01-
01 enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 § 
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) enligt bilaga 1 
för Tierp kommun, bilaga 2 för Uppsala kommun och bilaga 3 för Östhammar 
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, samt 
 

2. att delegera till den gemensamma räddningsnämnden att årligen från och 
med 2024-01-01 justera taxorna gällande sin egen kommun med hänsyn till 
prisutvecklingen. Taxorna kan 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 förändrats något kommande år 
jämfört med indexet i juni 2022 kan taxorna justeras med 90 procent av 
indexförändringen nästkommande kalenderår. 

Ärendet 
Tillsynstaxor och tillståndstaxor att gälla från och med 2023-01-01 enligt 5 
kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 § lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i Tierp, Uppsala och 

Brandförsvaret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till räddningsnämnden 2022-05-16 RÄN-2022-00064 
  
Handläggare:  
Cheri Brundin, Mikael Lundkvist 
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Östhammars kommuner. 
 
Föredragning 
Taxorna föreslås ändras med bakgrund av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps nya föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska 
planera och utföra sin tillsyn enligt LSO (MSBFS 2021:8), samt förändringar i 
LBE och förändringar i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och 
explosiva varor (FBE).  

De nya föreskrifterna (MSBFS 2021:8) träder i kraft 2022-07-01 och reglerar 
hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt LSO. Ändringarna i 
LBE och FBE gäller från 2021-08-01 och innebär omfattande förändringar av 
rutinerna vid tillståndsprövningar.  

Utifrån lagändringar, de nya föreskrifterna och reglerna samt nuvarande 
arbetssätt har en genomgripande översyn gjorts av den genomsnittliga 
handläggningstiden för både tillsyns- och tillståndsärenden. Dessutom har 
en översyn gjorts för att säkerställa att ärendetyperna i taxetabellen är 
aktuella för både tillsyn och tillståndshanteringen. 

Totalt höjs taxorna med 5,3 procent, en del förklaras av indexhöjning och en 
del förklaras av ökad handläggningstid på grund av lagändringar och nya 
föreskrifter. Den genomsnittliga tidsåtgången har setts över för att bättre 
spegla verklig tidsåtgång och därmed har vissa typer av ärenden fått en 
lägre taxa och vissa typer av ärenden har fått en högre taxa. 

Enligt 5 kap. LSO och 27 § LBE har kommunerna en 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. 
Uppräkning av taxorna på grund av prisförändringar kan delegeras till annan nämnd, 
gemensam nämnd eller kommunalförbund. 

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 område enligt 2 
kap. 6 § kommunallagen (2017:725). Taxorna föreslås vara lika i alla tre kommuner. 
 
Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-16 

Bilaga 1: Tierp kommun taxor LSO och LBE 2023 

Bilaga 2: Uppsala kommun taxor LSO och LBE 2023 

Bilaga 3: Östhammar kommun taxor LSO och LBE 2023 
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Delges 

Tierp kommun 
Uppsala kommun 
Östhammar kommun 

Elisabeth Samuelsson  
Brandchef  
 



Bilaga 1

 

1

Verksamhetsklass 
enligt Boverkets 
byggregler (BBR)

Avgift

1 Kontor, Industri, Lager VK1, VK6 9 275 kr

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A 7 385 kr

3 Samlingslokal <=150 personer med alkoholförsäljning VK2A 6 011 kr

4 Samlingslokal >150 personer VK2B 7 557 kr

5 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 7 901 kr

6 Gemensamhetsboenden VK3B 7 214 kr

7 Hotell VK4 8 244 kr

8 Vårdmiljöer, daglig verksamhet VK5A 7 042 kr

9 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 8 072 kr

10 Vårdmiljö, sjukhus och fängelser VK5C+D 9 275 kr

11 Tillsyn av enskilda förhållanden 5 840 kr

12 Byggnader där museiföremål förvaras 5 840 kr

13 Byggnader och anläggningar med särskilda krav på brandkyddet 6 870 kr

2

Avgift

1 Hantering explosiva varor 6 355 kr

2 Bensinstation obemannad 7 042 kr

3 Bensinstation bemannad 7 901 kr

4 Hantering av fabriksförslutna förpackningar (exempelvis förvaring på försäljningsställen) 4 981 kr

5 Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare (exempelvis skola, restaurang) 7 557 kr

6 Mindre hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 8 072 kr

7 Hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 10 305 kr

8 Omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor 17 519 kr

9 Tillsyn av enskilda förhållanden 5 840 kr

Ärendetyp tillsyn

Taxetabeller enligt LSO och LBE
2023 Tierps kommun

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

Ärendetyp tillsyn

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

sida 1 av 3



3

om 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 Kontor, Industri, Lager VK1, VK6 5 805 kr

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A 4 539 kr

3 Samlingslokal <=150 personer med alkoholförsäljning VK2A 3 619 kr

4 Samlingslokal >150 personer VK2B 4 654 kr

5 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 4 885 kr

6 Gemensamhetsboenden VK3B 4 424 kr

7 Hotell VK4 5 115 kr

8 Vårdmiljöer, daglig verksamhet VK5A 4 309 kr

9 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 5 000 kr

10 Vårdmiljö, sjukhus och fängelser VK5C+D 5 805 kr

11 Byggnader där museiföremål förvaras 3 705 kr

12 Byggnader och anläggningar med särskilda krav på brandkyddet 4 395 kr

Avgift

13 Hantering explosiva varor 4 077 kr

14 Bensinstation obemannad 4 538 kr

15 Bensinstation bemannad 5 113 kr

16 Hantering av fabriksförslutna förpackningar (exempelvis förvaring på försäljningsställen) 3 129 kr

17 Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare (exempelvis skola, restaurang) 4 883 kr

18 Mindre hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 5 228 kr

19 Hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 6 724 kr

20 Omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor 11 639 kr

Ärendetyp, Tillsyn LBE

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

Ärendetyp, Tillsyn LSO
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Avgift

1 Fyrverkeriförsäljning 4 294 kr

2 Stenspräckare 3 263 kr

3 Övrig förvaring av explosiva varor 5 324 kr

4
Anmälan om godkännande av föreståndare för explosiva varor/ 
person som deltar i verksamhet med explosiva varor

1 718 kr

5 Bensinstation obemannad 6 355 kr

6 Bensinstation bemannad 8 072 kr

7 Hantering av fabriksförslutna förpackningar (exempelvis förvaring på försäljningsställen) 3 607 kr

8 Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare (exempelvis skola, restaurang) 6 011 kr

9 Mindre hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 6 355 kr

10 Hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 10 477 kr

11 Omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor 20 438 kr

12 Mindre förändring av befintligt tillstånd 2 576 kr

13 Tillfällig hantering av brandfarlig vara 4 637 kr

14 Avslag av tillståndsansökan 2 576 kr

Taxorna gäller från och med 2023-01-01.
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.

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 Kontor, Industri, Lager VK1, VK6 9 275 kr

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A 7 385 kr

3 Samlingslokal <=150 personer med alkoholförsäljning VK2A 6 011 kr

4 Samlingslokal >150 personer VK2B 7 557 kr

5 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 7 901 kr

6 Gemensamhetsboenden VK3B 7 214 kr

7 Hotell VK4 8 244 kr

8 Vårdmiljöer, daglig verksamhet VK5A 7 042 kr

9 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 8 072 kr

10 Vårdmiljö, sjukhus och fängelser VK5C+D 9 275 kr

11 Tillsyn av enskilda förhållanden 5 840 kr

12 Byggnader där museiföremål förvaras 5 840 kr

13 Byggnader och anläggningar med särskilda krav på brandkyddet 6 870 kr

2

Avgift

1 Hantering explosiva varor 6 355 kr

2 Bensinstation obemannad 7 042 kr

3 Bensinstation bemannad 7 901 kr

4 Hantering av fabriksförslutna förpackningar (exempelvis förvaring på försäljningsställen) 4 981 kr

5 Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare (exempelvis skola, restaurang) 7 557 kr

6 Mindre hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 8 072 kr

7 Hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 10 305 kr

8 Omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor 17 519 kr

9 Tillsyn av enskilda förhållanden 5 840 kr

Ärendetyp tillsyn

Taxetabeller enligt LSO och LBE
2023 Uppsala kommun

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

Ärendetyp tillsyn

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

om 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 Kontor, Industri, Lager VK1, VK6 5 805 kr

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A 4 539 kr

3 Samlingslokal <=150 personer med alkoholförsäljning VK2A 3 619 kr

4 Samlingslokal >150 personer VK2B 4 654 kr

5 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 4 885 kr

6 Gemensamhetsboenden VK3B 4 424 kr

7 Hotell VK4 5 115 kr

8 Vårdmiljöer, daglig verksamhet VK5A 4 309 kr

9 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 5 000 kr

10 Vårdmiljö, sjukhus och fängelser VK5C+D 5 805 kr

11 Byggnader där museiföremål förvaras 3 705 kr

12 Byggnader och anläggningar med särskilda krav på brandkyddet 4 395 kr

Avgift

13 Hantering explosiva varor 4 077 kr

14 Bensinstation obemannad 4 538 kr

15 Bensinstation bemannad 5 113 kr

16 Hantering av fabriksförslutna förpackningar (exempelvis förvaring på försäljningsställen) 3 129 kr

17 Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare (exempelvis skola, restaurang) 4 883 kr

18 Mindre hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 5 228 kr

19 Hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 6 724 kr

20 Omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor 11 639 kr

Ärendetyp, Tillsyn LBE

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

Ärendetyp, Tillsyn LSO
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Avgift

1 Fyrverkeriförsäljning 4 294 kr

2 Stenspräckare 3 263 kr

3 Övrig förvaring av explosiva varor 5 324 kr

4
Anmälan om godkännande av föreståndare för explosiva varor/ 
person som deltar i verksamhet med explosiva varor

1 718 kr

5 Bensinstation obemannad 6 355 kr

6 Bensinstation bemannad 8 072 kr

7 Hantering av fabriksförslutna förpackningar (exempelvis förvaring på försäljningsställen) 3 607 kr

8 Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare (exempelvis skola, restaurang) 6 011 kr

9 Mindre hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 6 355 kr

10 Hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 10 477 kr

11 Omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor 20 438 kr

12 Mindre förändring av befintligt tillstånd 2 576 kr

13 Tillfällig hantering av brandfarlig vara 4 637 kr

14 Avslag av tillståndsansökan 2 576 kr

Taxorna gäller från och med 2023-01-01.
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.

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 Kontor, Industri, Lager VK1, VK6 9 275 kr

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A 7 385 kr

3 Samlingslokal <=150 personer med alkoholförsäljning VK2A 6 011 kr

4 Samlingslokal >150 personer VK2B 7 557 kr

5 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 7 901 kr

6 Gemensamhetsboenden VK3B 7 214 kr

7 Hotell VK4 8 244 kr

8 Vårdmiljöer, daglig verksamhet VK5A 7 042 kr

9 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 8 072 kr

10 Vårdmiljö, sjukhus och fängelser VK5C+D 9 275 kr

11 Tillsyn av enskilda förhållanden 5 840 kr

12 Byggnader där museiföremål förvaras 5 840 kr

13 Byggnader och anläggningar med särskilda krav på brandkyddet 6 870 kr

2

Avgift

1 Hantering explosiva varor 6 355 kr

2 Bensinstation obemannad 7 042 kr

3 Bensinstation bemannad 7 901 kr

4 Hantering av fabriksförslutna förpackningar (exempelvis förvaring på försäljningsställen) 4 981 kr

5 Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare (exempelvis skola, restaurang) 7 557 kr

6 Mindre hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 8 072 kr

7 Hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 10 305 kr

8 Omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor 17 519 kr

9 Tillsyn av enskilda förhållanden 5 840 kr

Ärendetyp tillsyn

Taxetabeller enligt LSO och LBE
2023 Östhammars kommun

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

Ärendetyp tillsyn

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

om 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 Kontor, Industri, Lager VK1, VK6 5 805 kr

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A 4 539 kr

3 Samlingslokal <=150 personer med alkoholförsäljning VK2A 3 619 kr

4 Samlingslokal >150 personer VK2B 4 654 kr

5 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 4 885 kr

6 Gemensamhetsboenden VK3B 4 424 kr

7 Hotell VK4 5 115 kr

8 Vårdmiljöer, daglig verksamhet VK5A 4 309 kr

9 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 5 000 kr

10 Vårdmiljö, sjukhus och fängelser VK5C+D 5 805 kr

11 Byggnader där museiföremål förvaras 3 705 kr

12 Byggnader och anläggningar med särskilda krav på brandkyddet 4 395 kr

Avgift

13 Hantering explosiva varor 4 077 kr

14 Bensinstation obemannad 4 538 kr

15 Bensinstation bemannad 5 113 kr

16 Hantering av fabriksförslutna förpackningar (exempelvis förvaring på försäljningsställen) 3 129 kr

17 Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare (exempelvis skola, restaurang) 4 883 kr

18 Mindre hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 5 228 kr

19 Hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 6 724 kr

20 Omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor 11 639 kr

Ärendetyp, Tillsyn LBE

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

Ärendetyp, Tillsyn LSO
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4

Avgift

1 Fyrverkeriförsäljning 4 294 kr

2 Stenspräckare 3 263 kr

3 Övrig förvaring av explosiva varor 5 324 kr

4
Anmälan om godkännande av föreståndare för explosiva varor/ 
person som deltar i verksamhet med explosiva varor

1 718 kr

5 Bensinstation obemannad 6 355 kr

6 Bensinstation bemannad 8 072 kr

7 Hantering av fabriksförslutna förpackningar (exempelvis förvaring på försäljningsställen) 3 607 kr

8 Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare (exempelvis skola, restaurang) 6 011 kr

9 Mindre hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 6 355 kr

10 Hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 10 477 kr

11 Omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor 20 438 kr

12 Mindre förändring av befintligt tillstånd 2 576 kr

13 Tillfällig hantering av brandfarlig vara 4 637 kr

14 Avslag av tillståndsansökan 2 576 kr

Taxorna gäller från och med 2023-01-01.
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.

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

Ärendetyp tillstånd

sida 3 av 3


	Taxor 2023 för tillsyn och tillstånd enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
	Taxor 2023 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
	Ärendet
	Beslutsunderlag



	Bilaga 1, Tierps kommun taxor LSO och LBE 2023
	Bilaga 2, Uppsala kommun taxor LSO och LBE 2023
	Bilaga 3, Östhammars kommun taxor LSO och LBE 2023

