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INLEDANDE BESTÄMMELSER 
 

Taxor och avgifter är fastställd av kommunfullmäktige och gäller fr.o.m. 2023-01-01 
Priserna justeras årligen enligt kommunfullmäktiges beslut om budget. För 2023 är 
denna summa 2,9 %.   
 
Myndighetsutövning är momsfri dock tillkommer lagstadgad moms vid tjänster och 
service. 
 
Taxan gäller i normalfall, dock kan räddningschef, i särskilda fall, besluta om avvikelse 
i taxan och då debitera enligt särskild kostnadsredovisning. Sådant beslut ska för-
tecknas och redovisas för nämnden. 
 
Vid ersättning för räddningstjänst och viss sanering tillämpas schablonersättning från  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  
Vid ersättning för restvärdesräddning tillämpas Försäkringsbranschens restvärdes-
räddning fastställda prislista.  
 
Påbörjad timma räknas som hel timma. Påbörjat dygn räknas som helt dygn. 
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TILLSYN LBE  
Enligt Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) ska kommunen ha 
tillsyn över att enskilda följer lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till 
lagen. 
 

Beräkning av avgift 
Avgiften kostnadsberäknas utifrån den tidsåtgång som krävs för genomförande av 
tillsynsbesöket. Avgiften innefattar kostnadstäckning för personal, lokal, fordon, 
transport, utrustning, skyddskläder, registerhållning, förberedelsetid, restid, samråd 
med andra myndigheter, objektsbesök samt upprättande av protokoll. 
 
 
 
 
TILLSYNSBESÖK 

Tillsyn enligt 
LBE 
Pris kr 

Mindre anläggning* 
Handel/Försäljning/Förvaring/Förvärv upp till 100 kg 

1 933 

Medelstor anläggning** 
Handel/Försäljning/Förvaring/Förvärv över 100 kg 

2 900 

Stor anläggning*** 4 833 
 

*Mindre anläggning:  
– anläggning där hantering sker av brandfarliga varor i lösa behållare i begränsad omfattning, t ex 
gasol i skolor, restauranger, privatbostäder och försäljning i detaljhandeln  
**Medelstor anläggning:  
– anläggning med omfattande hantering av lösa behållare, t ex grossistlager och transportlager  
– anläggning som för försäljning från cistern, t ex bensinstationer  
– anläggning med industriell hantering i begränsad omfattning, t ex billackeringar och verkstäder  
***Stor anläggning:  
– anläggning med omfattande hantering brandfarliga varor i såväl cisterner som lösa behållare, t ex 
processindustrier, bränsledepåer och oljehamnar 
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TILLSTÅNDSTAXA ENLIGT LBE  
Enligt Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) är kommunen till-
ståndsmyndighet för hantering av brandfarliga och explosiva varor. 
 
Beräkning av avgift 
I avgifterna ingår registrering och registerhållning, granskning av inkomna handl-
ingar, kontakt med sökande, remissutskick till berörda myndigheter, arkivhantering, 
utfärdande av protokoll och tillstånd, resekostnader, besiktning på plats samt av-
syning. 
 
Vid förlängning av befintligt tillstånd där ansökan innehåller alla nödvändiga 
dokument för tillståndsprövningen debiteras en lägre avgift. Har någon förändring 
skett i verksamheten måste ett nytt tillstånd sökas.  
Avgift tas ut vid byte av föreståndare i de fall där nytt tillstånd inte söks. Vid för-
längning av tillstånd ingår godkännande av föreståndare. 
 
 

BRANDFARLIGA/EXPLOSIVA VAROR Tillstånd Avgift kr 

Mindre anläggning* 
Handel/Försäljning/Förvaring/Förvärv upp till 100 kg 

Nytt 3 866 

Förlängt 1 933 

Medelstor anläggning** 
Handel/Försäljning/Förvaring/Förvärv över 100 kg 

Nytt 5 799 

Förlängt 2 900 

Stor anläggning*** Nytt 9 665 

Förlängt 4 833 

Godkännande av föreståndare Nytt ingår 

 Förnyat 966 

 Förlängt ingår 

Avslag   1 933 

*Mindre anläggning:  
– anläggning där hantering sker av brandfarliga varor i lösa behållare i begränsad omfattning, t ex 
gasol i skolor, restauranger, privatbostäder och försäljning i detaljhandeln  
**Medelstor anläggning:  
– anläggning med omfattande hantering av lösa behållare, t ex grossistlager och transportlager  
– anläggning som för försäljning från cistern, t ex bensinstationer  
– anläggning med industriell hantering i begränsad omfattning, t ex billackeringar och verkstäder  
***Stor anläggning:  
– anläggning med omfattande hantering brandfarliga varor i såväl cisterner som lösa behållare, t ex 
processindustrier, bränsledepåer och oljehamnar 
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AVGIFTER FÖR TJÄNSTER OCH SERVICE 
Lagstadgad moms tillkommer på samtliga priser.  
 
AUTOMATISKA BRANDLARM 
Avgifterna baseras på räddningstjänstens merkostnader för 
administration, beredskapshållning, kontroll och 
återställning av larm.  

Primärt 
ansluten till 
egen LC  
Pris kr 

Primärt 
ansluten till 
SOS Alarm 
Pris kr* 

Anslutnings- och mottagningsavgift 
Avgift för anslutning och mottagning av larmanläggning till 
räddningstjänsten samt administration kring upprättande av 
avtalet och automatlarmsunderlag samt larminstruktioner 
och insatskort.  

2 837 1 891 

Årsavgift  
Avgiften skall täcka det merarbete som 
automatlarmsanläggningen medför för räddningstjänsten och 
omfattar kostnader för särskild beredskap, uppföljning, 
nyckelhantering, intern utbildning, fördjupad orientering och 
kännedom om objektet, uppdatering av 
automatlarmsregister, larminstruktioner och insatskort.  

3 783 1 680 

Onödigt larm  
Omfattar räddningstjänstens kostnad för utryckning, 
återställning och undersökning av larmorsak i de fall larmet 
beror på slarv, tekniska brister i anläggningen eller uppsåt. 
Räddningstjänstuppdrag enligt 1 kap. 2§ Lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor är kostnadsfria.  

4 938 4 938 

*Anläggningsägaren står för kostnad av larmsändare och kostnader i samband med montering av 
denna, samt kostnader det medför då anläggningen primärt ansluts till SOS Alarm.  
 
 

SERVICE OCH UTBILDNING Kostnad/ Pris kr* 

Utbildning med instruktör/föreläsare tim ingen 
avgift 

Brandutbildning, grund 3 tim 15pers/grp (exl. släckare) grupp ingen 
avgift 

Företagsbesök ”brand” 2 tim, 15pers/grp  grupp ingen 
avgift 

HLR, hjärtlungräddning 2 tim 10-15/grp  grupp ingen 
avgift 

LABC, första hjälpen 3 tim 10-15/grp  grupp ingen 
avgift 

Rökövningsanläggning 
 

tim 841 

Serviceuppdrag, Säkerhetsvakt 
 

tim 813 

Fyllning av flaska (andningsskydd)  
 

St 137 

*Kostnader för övningsdockor (350kr) och släckmedel (dagspris) tillkommer. 
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ÖVRIGA LARM- OCH SERVICEUPPDRAG Kostnad/  Pris kr 
Anslutnings- och mottagningsavgift 
Avgift för anslutning för övriga larm eller kameraövervakning till 
räddningstjänsten och administration kring upprättande av avtal  
 

objekt 2 837 

Årsavgift  
Driftslarm 
Inbrottslarm 
Hisslarm 
Överfallslarm 
 

år 2 837 

Åtgärd teknisk service/fellarm/hissöppning 
Omfattar räddningstjänstens kostnad för utryckning, återställning 
och undersökning av larmorsak i de fall larmet beror på brister i 
larmorganisationen eller tekniska brister i anläggningen.  
Räddningstjänstuppdrag enligt 1 kap. 2§ Lagen(2003:78) om 
skydd mot olyckor är kostnadsfria.  
 

utryckning 4 938 

 

 

UTHYRNING AV RÄDDNINGSUTRUSTNING  
Uthyrning av fordon och materiel skall endast ske i undantagsfall. Fordon och materiel 
ska vid sådana tillfällen omedelbart finnas tillgängliga för ordinarie utryckningsverk-
samhet.  
Beslut om uthyrning kan fattas av räddningschef, insatsledare eller CSR (Chefs och 
stabsresurs).  
Lagstadgad moms tillkommer på samtliga priser.  
 
För skadat, förbrukat eller förlorat materiel i samband med uthyrning utgår er-
sättningskrav enligt nyanskaffningsvärde eller reparationskostnad om ersättning inte 
kan fås från försäkringsbolag. 
 
FORDON/BÅTAR  Kostnad/ Pris kr 

Släckbil (inkl. förare) tim 1 261 

Tankbil 6 m3 (inkl. förare) tim 1 261 

Lätt lastbil (exkl. förare) tim 378 

ATV 6-hjuling (inkl. förare) tim 893 

Båt (inkl. förare) tim 998 

 
LÄNSOR OCH SORBTIONSMEDEL  Kostnad/ Pris kr 

Oljelänsa, inkl tillbehör dygn/längd 262 

Engångslänsa inköpspris + 20 % 

Zugol, Safe-sorb, Float-absorb (Säck 40 liter) inköpspris + 20 % 
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MOTORSPRUTOR OCH LÄNSPUMPAR (inkl. bränsle) Kostnad/ Pris kr* 

Motorspruta > 1000 l/min (personalkostnad tillkommer) tim 525 

Motorspruta 500 - 1000 l/min  tim 210 

Eldriven Länspump >350 l/min  tim 525 

Eldriven Länspump < 350 l/min  tim 315 

Vattendammsugare  tim 525 

*I priset ingår kostnad för smörjmedel, förslitning, försäkring, rengöring och iordningställande. 
Motorspruta utlämnas fulltankad och skall återlämnas med full tank enligt anvisad bränslekvalitet. 
Ev. transportkostnad tillkommer.  
 
ELVERK OCH FLÄKTAR  Kostnad/ Pris kr 

El-generator  100 kwA (inkl. uppstart) dygn 3 047 

El-generator   2,7 kwA dygn 609 

El-generator   1,7 kwA dygn 315 

El-generator   0,7 kwA dygn 315 

Eldriven rökgasfläkt dygn 315 

 

 
SLANG OCH ARMATURER (inkl tvätt) Kostnad/ Pris kr 

Brandslang (1-7 dygn) längd 494 

Brandslang (8-14 dygn) längd 683 

Brandslang (15-30 dygn) längd 851 

Brandarmatur (1-7 dygn) st 105 

Brandarmatur (8-14 dygn) st 157 

Brandarmatur (15-30 dygn) st 210 

 
ÖVRIGRT Kostnad/ Pris kr 
Hyra handbrandsläckare (exkl. ev. omladdning) dygn 84 

Rökalstrare Kväll/helg 315 

dygn 546 

Ambu-man Basic dygn 210 

Mini Anne Little Anne 250 dygn 52 

 
 

 


