
Taxor

Räddningstjänst

Beloppen anges i kronor.

per 

timme per dygn

Uthyrning fordon, matriel (exkl. moms) pris per timme

Fordon, minimidebitering inklusive förare är två timmar.

Hävare 1 635

Släckbil 1 635

Tankbil 1 635

ATV (sexhjuling) 1 254

Båt 1 416

Kilometerersättning 11

Matriel, minimidebitering  är två timmar.

Motorspruta klass 1-2 375 2 177

Motorspruta klass 3 544 2 721

Informationssläp 544 2 721

Brandslang, dygn 1 250

Brandslang,  från dygn 2 93

Armartur 164 544

Länspump 164 544

Självresande kar 164 544

Luftavfuktare 164 544

Värmefläkt 164 544

Nödvattentank 164 544

Vattenkanon 109 327

Översvämningsbarriär Inero per längd 327

Tjänster, minimidebitering är en timme

Personal 796

Besiktning för säkerhetsvakt vid offentliga tillställningar 796

Lokaler, kostnad per tillfälle

Lektionssal heldag 1 633

Lektionssal halvdag 817

Övningsfält Begär offert

Service och underhåll

Tvättning, provtryckning och torkning av slang, per styck 127

Lagning av hål på slang, per hål 123

Montering av ny hylsa på slang, per styck 74

Fyllning av andningsluft, flaskvolym 7-X liter 114

Gäller endast företag med verksamhet som kräver andningsskydd

Test på löpband, per test 285

Uthyrning av räddningstjänstens fordon och matriel ska endast ske i undantagsfall. Vid speciella 

tillfällen då verksamhetens utrustning och kompetens är unik sker uthyrning i räddningstjänstens 

regi. Fordon och materiel ska även vid sådant tillfälle finna tillgängligt för ordinarie 

utryckningsverksamhet. Beslut om uthyrning kan fattas av räddningschef i beredskap.  För 

skadat, förbrukat eller förekommet matriel i samband med uthyrning, utgår ersättningskrav enligt 

nyanskaffningsvärde eller reparationskostnad om ersättning inte fås från försäkringbolag.

2020

Utöver dygnskostnaden tillkommer kostnader för reperation och återställning. Max 

nyanskaffningsvärdet.



Anslutningsavgifter

Serviceavgift på årsbasis 4 358

Larmsändare, enligt gällande dagspriser.

Programering av larmsändare 3 281

Larm som är utlösta av slarv, handhavandefel, bristfälligt 

underhåll och rena falsklarm, per larm 4 495

Tillståndsavgifter brandfarliga och explosiva varor per tillfälle

Fyrverkeriförsäljning

Godkännande av förståndare

Explosiv vara mindre omfattning

Explosiv vara större omfattning

Nytt tillstånd enligt §20FBE

Innehavsskifte: explosiv vara inklusive godkännande av 

föreståndare

Förvaring: explosiva varor samt godkännande av föreståndare

Mindre komplettering till befintligt tillstånd

Avslag utan utredning

Avslag med utredning

Administrativa åtgärder

Tillfälliga tillstånd, allmänna och offentliga tillställningar

Tillsynstaxa (momsfritt)

Handläggningsavgift vid tillsyn LSO 456

Handläggningsavgift vid samordnad tillsyn LSO och LBE 456

Tillsynsavgift per timme, påbörjad halvtimme räknas som 

fullgjord halvtimme 796

Minimidebitering vid tillsyn är en timme 1 252

Externa utbildningar (moms tillkommer) Hos RTJ Hos kund

Heta arbeten Minst 6 och max 20 deltagare. Fika och lunch 

ingår

Brandskyddsutbildning inklusive praktik. Max 20 deltagare 4 358 4 904

HLR eller barn-HLR. Minst 6 och max 12 deltagare 4 358 4 904

D-HLR. Minst 4 och max 8 deltagare 3 268 3 814

Sjukvårdsutbildning - Första hjälpen. Minst 6 och max 12 delt 4 358 4 904

Utrymningsövning 789 789

Timkostnad instruktör, övriga utbildningar 773 773

Utbildning i större omfattning begär offertbegär offert

Korttillverkning pris per kort

SITHS kort 517

Legitimation 517

Passerkort 155

Namnkort med bild 155

Anslutning av automatiska brandlarm över fast uppkopplad ledning. Av räddningstjänsten 

tillhandahållen larmsändare och fast ledning enligt separat avtal.

Gällande taxa från 

Svenska 

brandskyddsföreninge


