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TAXOR FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN OCH SERVICEARBETEN, SOM EJ ÄR ATT HÄNFÖRA TILL 
RÄDDNINGSTJÄNST 

 
ALLMÄNT 
 

Minsta debitering är en timme. Därutöver beräknas ersättning per hel timme, varvid påbörjad 
hel timme räknas som fullgjord. Tidräkning sker från avfärd till hemkomst. 
 

Räddningschefen har rätt att i speciella fall medge undantag från denna taxa samt att debitera 
enligt särskild kostnadsredovisning. Justering sker årligen till aktuell kostnadsnivå av 
samhällsbyggnadsnämnden med PKV (Prisindex Kommunal Verksamhet) . 
För omfattande arbeten, uthyrningar av materiel och utrustning som inte omfattas av taxorna 
kan offert tas fram av räddningschef. 
 
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den nämnd eller 
det kommunala bolag som har att tillämpa taxan. 
 
Moms tillkommer på alla angivna belopp, dock ej vid myndighetsutövning. 
 
 

1. TILLSYN enligt lagen om 
skydd mot olyckor (LSO) och 
lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE)  

 Exklusive moms Inklusive moms 

Timkostnad  939 kronor ej moms 

a) Grundersättning per uppdrag 651 kronor 814 kronor 

b) Personal per man och timme 
 

651 kronor 814 kronor 

c) Extern utbildning    

Instruktörstjänst och dylikt per man och timme 939 kronor 
Alternativt anbud 

1 173 kronor 

    

d) Brandteknisk konsultation byggsamråd externt 
                      internt 

939 kronor 

0 kronor 

1 173 kronor 
 

e) Restvärdesräddning enligt avtal med Larmtjänst   

f) Sanering av vägar enligt avtal med Trafikverket   

g) Räddningssamverkan enligt avtal med 
grannkommunerna 
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2. FORDON  Exklusive moms Inklusive moms 

Grundersättning per uppdrag samt timme 597 kronor  746 kronor 

    

a) Räddningsfordon per 
enhet 

Tungt fordon per kilometer 
Lätt fordon per kilometer 

13,60 kronor 
2,56 kronor 

17 kronor 
3,20 kronor 

b) Båt:    Grundersättning    

Under 6 meter längd     per uppdrag samt timme 310: 388:- 

Över 6 meter längd per uppdrag samt timme 495:-    619:- 

    

Anmärkning: Vid räddningssamverkan enligt avtal med grannkommunerna samt personalkostnader 
tillkommer.  
Extra kostnader som inte täcks (till exempel bränsle och annan förbrukning) tillkommer. 

 

 

3 SÄRSKILDA TJÄNSTER  Exklusive moms Inklusive moms 

    

Hisslarm, assistans när ordinarie hissjour inte är 
tillgänglig (ej räddningstjänstuppdrag) 

 

Mindre kortvariga arbeten (< 30 minuter) 

 2 550 kronor 

 

 

608 kronor 

3 187 kronor 

 

 

760 kronor 

Flaggstångslina eller liknande, per gång 

 

Anmärkning: vid flera flagglinor debiteras enligt 1. 

 672 kronor 840 kronor 

 

4. MATERIEL  Exklusive moms Inklusive moms 

Brandpumpar klass 2 o 3 (per påbörjad timme)  195 kronor 244 kronor 

Brandpumpar klass 1 (per påbörjad timme)  105 kronor 131,25 kronor 

Länspumpar 0-1000 liter/min (per påbörjad timme)  105 kronor 131,25 kronor 

Länspumpar - > 1000 liter/min (per påbörjad timme)  195 kronor 244 kronor 

Generator, motorsåg, rökfläkt och dylikt (per påbörjad 

timme) 
 105 kronor 131,25 kronor 

Övrig materiel 

Engångsavgift 10 % av nyvärdet 

Dygnsavgift 5 % av nyvärdet 
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5. AVGIFTER FÖR AUTOMATISKT 
BRANDLARM 

 Exklusive moms Inklusive moms 

Årsavgift per år och anläggning 

(Debitering samordnas med SOS-Alarm vilket 
ändras årligen) 

 

 1 200 kronor 1 500 kronor 

Kostnadsersättning för utryckning vid fellarm 
på grund av dåligt anläggn. underhåll eller 
ovarsamt handhavande 

 6 199 kronor 7 749 kronor 

Återställning av automatlarmanläggning, när 
utsedd anläggningsskötare ej finns anträffbar 

 657 kronor 821,25 kronor 

 

 

6. LOKALER  Exklusive moms Inklusive moms 

a) Lektionssal, per timme  154 kronor 192,50 kronor 

Anmärkning: Förbrukningsmaterial samt annan teknik tillkommer 

 
 
 
7. SLÄCKHJÄLP, RÄDDNINGSHJÄLP 
 
Om insats vidtagits och utryckningstiden överskridit en timme debiteras faktiska kostnader 
enligt avtal med grannkommunerna. 
 
Se även anvisningar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om ersättning 
för kostnader för räddningstjänst och sanering (LSO 2003:778 och så vidare). 

 
 
 
 

 
 


