
 

TAXA

för Räddningstjänstens externa tjänster som ej är att hänföra till räddningstjänst.

Gäller från och med den 1 januari 2023.

Utlåning av materiel skall ske mot låneförbindelse.

För utlånad, förstörd eller saknad materiel debiteras reparationskostnad eller full återanskaffningskostnad.

För omfattande arbeten, uthyrning eller utlåning kan särskild offert tas fram.

1. PERSONAL

Personal, arbetskostnad (per timme) 664 kr

Instruktör, handläggare, tillsyneförrättare (per timme) 1 099 kr

Restvärdesräddning och sanering av vägar enligt avtal med Svenska Brandförsvarsföreningen.

2. FORDON

Grundavgift per uppdrag 664 kr

Räddningsfordon

Arbetsersättning per fordon och timme ( förare ingår) 1 099 kr

Ersättning, tungt fordon (per kilometer) 18 kr

Ersättning, lätt fordon (per kilometer) 3 kr

Båtar 

Arbetsersättning båt och förare per timme

Båt under 6 m längd 782 kr

Båt över 6 m längd 1 099 kr

3. SÄRSKILDA TJÄNSTER

Mindre kortvariga arbeten (flagglinor, katt i träd mm.) 664 kr

4. HISSLARM (EJ RÄDDNINGSTJÄNST)

Assistans när ordinarie hissjour ej är tillgänglig 4 419 kr
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Allmänt: Där annat ej anges är taxans priser timpriser. Minsta debiteringstid är 1 tim. Därutöver beräknas 

ersättning per halvtimme, varvid påbörjad halvtimme räknas som fullgjord. Tidräkning sker från avfärd till 

hemkomst. Moms tillkommer på angivna belopp, dock ej vid myndighetsutövning.
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5. MATERIEL

Brandpumpar - klass II och III (per timme) 217 kr

Brandpumpar - klass I (per timme) 117 kr

Länspumpar 0 - 1000 liter/min (per timme) 117 kr

Länspumpar  > 1000 liter/min (per timme) 217 kr

Generator, motorsåg rökfläkt o d (per timme) 117 kr

Oljelänsa (per längd/dygn) 65 kr

Övningsdocka (per dygn) 117 kr

HLR-docka (per utbildningstillfälle) 586 kr

6.  SLANG

Utlåning

Tryckslang, samtliga dimensioner, inklusive vård (längd/dygn) alt. Anbud 217 kr

Slangarmatur, grenrör, strålrör o d (per styck/dygn) 93 kr

Slangbrygga (per par och dygn) 63 kr

Brandposthuvud utlånas ej

Slangvård

Blötläggning, tvättning och provtryckning samt packning (per slanglängd) 193 kr

Slanglagning (per lagning) 109 kr

Ny gummipackning 71 kr

7. AUTOMATLARM OCH TEKNISK SERVICE

Grundavgift 996 kr

Uppstartsavgift för ny anläggning 3 652 kr

Automatiska brandlarm

Årsavgift (grundavgift + objektsspecifik avgift)

Objektsspecifik avgift (Klass + antal utgångar/undercentraler)

Klass N1 (Mindre boende, förskolor, mindre skolor, kontor, kyrkor, mindre omfattning) 996 kr

Klass N2 (övriga vårdanläggningar, övriga samlingslokaler, industrier/lager, butiker, skolor, 

hotell, större boende, museer, sporthall, större kontor/kontorshotell, garage) 1 992 kr

Klass N3 (komplexa geometrier, stora samlingslokaler, gallerior/köpcentrum, större garage) 2 656 kr

Klass N4 (vårdanläggningar/sjukhus, Särskilda riskobjekt (2 kap. § 4), Seveso) 5 312 kr

Per utgång / undercentral 331 kr

Avgift för obefogat larm 8 451 kr

Återupprepat larm inom 24 timmar 16 902 kr
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Teknisk service

Årsavgift 1 992,00 kr

Avgift för obefogat larm 4 346,00 kr

Återupprepat larm inom 24 timmar 8 692,00 kr

8. TILLSYN LSO OCH LBE (Myndighetsutövning)

Tillsyneförrättare (per timme) 1 099,00 kr

Grundavgift tillsyn LSO

Mindre Industri, kontor, m.m (Vk1) 2 198,00 kr

Större Industri, kontor m.m (Vk1) 3 297,00 kr

Gemensamhetsboenden (Vk3b) 2 747,50 kr

Samlingslokal ≤ 150 personer (Vk2a) 2 747,50 kr

Samlingslokal >150 personer (Vk2b) 3 846,50 kr

Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning (Vk2c) 3 846,50 kr

Hotell (Vk4) 4 396,00 kr

Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden, för ≤ 10 personer (Vk5a+b) 2 747,50 kr

Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden, för > 10 personer (Vk5a+b) 4 396,00 kr

Vårdmiljö sjukhus och fängelser (Vk5c+d) 4 396,00 kr

Brandfarlig lokal mindre (Vk6) 3 297,00 kr

Brandfarlig lokal större (Vk6) 4 396,00 kr

Organisationstillsyn 3 297,00 kr

Tillsyn av enskilda förhållanden 2 747,50 kr

Grundavgift tillsyn LBE

Fyrverkeriförsäljning 3 297,00 kr

Förvaring av expolsiv vara mindre omfattning < 60 kg 3 297,00 kr

Förvaring av expolsiv vara större omfattning ≥ 60 kg 4 396,00 kr

Bensinstation obemannad 3 297,00 kr

Bensinstation bemannad 3 846,50 kr

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 3 297,00 kr

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 3 846,50 kr

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 4 396,00 kr

Mycket omfattnade eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 5 495,00 kr

För samplanerad tillsyn enligt LSO och LBE debiteras avgift enligt den för 

verksamheten högsta beräknade tidsåtgången med tillägg för ytterligare 0,5 tim.
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9. TILLSTÅND LBE (Myndighetsutövning)

Fyrverkeriförsäljning 6 044 kr

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 5 495 kr

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥ 60 kg 6 594 kr

Godkännande av föreståndare 1 648 kr

Bensinstation obemannad 7 143 kr

Bensinstation bemannad 8 242 kr

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 4 945 kr

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 7 143 kr

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 10 440 kr

Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 18 133 kr

Mindre förändring av befintligt tillstånd 2 198 kr

Tillfällig hantering av brandfarlig/explosiv vara 3 846 kr

Avslag av tillståndsansökan 2 198 kr

10. LOKALER OCH ÖVNINGSFÄLT (debiteras minst halvdag)

Gasolrökövningsanläggning halvdag inkl operatör 5 964 kr

Gasolrökövningsanläggning heldag inkl operatör 10 625 kr

Övningsfältet Lilla Nyby (per dag) 1 296 kr

Rökövningshus med värme (per dag) 3 302 kr

Rökövningshus utan värme (per dag) 2 240 kr

Lektionssal övningsfält (per dag) 1 768 kr

Lektionssal Lågan och Gnistan (per dag) 1 768 kr

Lektionssal Lågan (per dag) 1 062 kr

Lektionssal Gnistan (per dag) 1 062 kr

Lektionssal Glöden (per dag) 1 062 kr

Konferensrum (per dag) 589 kr


