
LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2022

KRONOR INGEN 

MOMS

Ärendetyp tillsyn

1 Industri, kontor, m.m VK1 per tillsyn 5 617                     

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A per tillsyn 5 617                     

3 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2B per tillsyn 7 104                     

4 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C per tillsyn 7 434                     

5 Gemensamhetsboenden VK3B per tillsyn 7 434                     

6 Hotell VK4 per tillsyn 7 434                     

7 Vårdmiljöer daglig verksamhet VK5A per tillsyn 6 939                     

8 Behovsprövade särskilda boenden VK5B per tillsyn 7 434                     

9 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D per tillsyn 7 764                     

10 Brandfarlig lokal VK6 per tillsyn 7 434                     

11 Organisationstillsyn per tillsyn 9 086                     

12 Tillsyn av enskilda förhållanden per tillsyn 5 782                     

Taxor enligt 5 kap. lagen lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Tierp, Uppsala och Östhammars kommun

Verksamhetsklass (VK) enligt Boverkets byggregler (BBR). 

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. 

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. 

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 1 219 kr ut.



LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2022

KRONOR INGEN 

MOMS

Ärendetyp tillsyn

1 Fyrverkeriförsäljning per tillsyn 5 948                     

2 Stenspräckare per tillsyn 3 635                     

3 Övrig förvaring av explosiva varor per tillsyn 6 112                     

4 Bensinstation obemannad per tillsyn 6 773                     

5 Bensinstation bemannad per tillsyn 7 600                     

6 Hantering av fabriksförslutna förpackningar (exempelvis förvaring på försäljningsställen) per tillsyn 5 617                     

7 Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare (exempelvis skola, restaurang) per tillsyn 7 269                     

8 Hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare per tillsyn 8 425                     

9 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor per tillsyn 11 565                   

10 Tillsyn av enskilda förhållanden per tillsyn 5 782                     

Taxor enligt 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Tierp, Uppsala och Östhammars kommun

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.

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.

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 1 219 kr ut.



LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2022

KRONOR INGEN 

MOMS

Ärendetyp samordnad tillsyn (LSO och LBE, avgift tas ut enligt taxa för båda lagstiftningarna): 

Ärendetyp tillsyn LSO

1 Industri, kontor, m.m VK1 per tillsyn 3 592                     

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A per tillsyn 3 592                     

3 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2B per tillsyn 4 588                     

4 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C per tillsyn 4 809                     

5 Gemensamhetsboenden VK3B per tillsyn 4 809                     

6 Hotell VK4 per tillsyn 4 809                     

7 Vårdmiljöer daglig verksamhet VK5A per tillsyn 4 477                     

8 Behovsprövade särskilda boenden VK5B per tillsyn 4 809                     

9 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D per tillsyn 5 030                     

10 Brandfarlig lokal VK6 per tillsyn 4 809                     

11 Organisationstillsyn per tillsyn 6 074                     

Ärendetyp tillsyn LBE

12 Fyrverkeriförsäljning per tillsyn 3 812                     

13 Stenspräckare per tillsyn 2 209                     

14 Övrig förvaring av explosiva varor per tillsyn 3 922                     

15 Bensinstation obemannad per tillsyn 4 364                     

16 Bensinstation bemannad per tillsyn 4 918                     

17 Hantering av fabriksförslutna förpackningar (exempelvis förvaring på försäljningsställen) per tillsyn 3 563                     

18 Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare (exempelvis skola, restaurang) per tillsyn 5 153                     

19 Hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare per tillsyn 6 013                     

20 Mycket omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor per tillsyn 8 341                     

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

Tierp, Uppsala och Östhammars kommun

Verksamhetsklass (VK) enligt Boverkets byggregler (BBR).

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.

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.

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 1 219 kr ut. 



LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2022

KRONOR INGEN 

MOMS

Ärendetyp tillstånd

1 Fyrverkeriförsäljning per tillstånd 5 451                     

2 Stenspräckare per tillstånd 3 138                     

3 Övrig förvaring av explosiva varor per tillstånd 6 443                     

4 Godkännande av föreståndare för explosiva varor per tillstånd 1 486                     

5 Bensinstation obemannad per tillstånd 6 112                     

6 Bensinstation bemannad per tillstånd 7 764                     

7 Hantering av fabriksförslutna förpackningar (exempelvis förvaring på försäljningsställen) per tillstånd 5 451                     

8 Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare (exempelvis skola, restaurang) per tillstånd 6 773                     

9 Hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare per tillstånd 8 095                     

10 Mycket omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor per tillstånd 13 712                   

11 Mindre förändring av befintligt tillstånd per tillstånd 2 478                     

12 Tillfällig hantering av brandfarlig vara per tillstånd 5 121                     

13 Avslag av tillståndsansökan per ansökan 2 478                     

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.

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.

Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.

Taxor enligt 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Tierp, Uppsala och Östhammars kommun


