
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 1 679
Släckbil 1 679
Tankbil 1 679
ATV (sexhjuling) 1 288
Båt 1 454
Kilometerersättning 11

Matriel, minimidebitering  är två timmar.

Motorspruta klass 1-2 385 2 236
Motorspruta klass 3 559 2 794
Informationssläp 559 2 794
Brandslang, dygn 1 257
Brandslang,  från dygn 2 96
Armartur 168 559
Länspump 168 559
Självresande kar 168 559
Luftavfuktare 168 559
Värmefläkt 168 559
Nödvattentank 168 559
Vattenkanon 112 336
Översvämningsbarriär Inero per längd 336

Tjänster, minimidebitering är en timme
Personal 817
Besiktning för säkerhetsvakt vid offentliga tillställningar 817

Lokaler, kostnad per tillfälle
Lektionssal heldag 1 677
Lektionssal halvdag 839
Övningsfält Begär offert

Service och underhåll
Tvättning, provtryckning och torkning av slang, per styck 131
Lagning av hål på slang, per hål 127
Montering av ny hylsa på slang, per styck 76
Fyllning av andningsluft, flaskvolym 7-X liter 118
Gäller endast företag med verksamhet som kräver andningsskydd

Test på löpband, per test 294

2021

Utöver dygnskostnaden tillkommer kostnader för reperation och återställning. Max 
nyanskaffningsvärdet.

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.



Anslutningsavgifter

Serviceavgift på årsbasis 4 476
Larmsändare, enligt gällande dagspriser.
Programering av larmsändare 3 386
Larm som är utlösta av slarv, handhavandefel, bristfälligt 
underhåll och rena falsklarm, per larm 4 616

Mindre industri, kontor m.m (<150 pers., mindre än 2 500m2) 6 177

Större industri, kontor m.m (>150 pers., mer än 2 500m2) 8 886

Gemensamhetsboenden 5 093

Samlingslokal < 30 personer (små butiker, små restaurang) 4 551

Samlingslokal < 150 personer (med eller utan alkoholförsälj.) 5 093

Samlingslokal >= 150 personer (med eller utan alkoholförsälj.) 6 177

Mindre hotell (under 9 bäddar/5 rum, B&B, pensionat osv.) 4 009

Hotell (9-30 bäddar, B&B, pensionat osv.) 5 093

Hotell (31 eller mer bäddar) 6 177

Hotell med fler verksamheter (konferensanl., nattklubb, osv.) 8 344

Vårdmiljöer daglig verksamhet (förskola, nattis, osv.) 5 093
Vårdmiljöer behovsprövande säeskilda boenden (LSS, 
äldreboende osv.) 6 718

Vårdmiljö hälso- och sjukvård och inlåsta personer (sjukhus, 
fängelse, osv.) 8 886

Organisationstillsyn 7 260

Tillsyn i samband med remiss 3 468

Tillsyn av enskilda förhållanden 3 468

Bensinstation bemannad 7 802

Bensinstation obemannad 7 260

Fordonsgasstation 7 260

Industri mindre hantering (verkstad) 7 260

Industri större hantering -process 11 595

Lagerverksamhet 7 260

Restaurang med gasol 5 635

Butik 5 635

Färghandel 7 043

Lantbruk 6 718

Fyrverkeriförsäljning 5 093

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 7 260

Förvaring av explosiv vara större omfattning > 60 kg 8 886

Mindre industri, kontor m.m (<150 pers., mindre än 2 500m2) 5 256
Större industri, kontor m.m (>150 pers., mer än 2 500m2) 7 829
Gemensamhetsboenden 4 172
Samlingslokal < 30 personer (små butiker, små restaurang) 3 766
Samlingslokal < 150 personer (med eller utan alkoholförsälj.) 4 172
Samlingslokal >= 150 personer (med eller utan alkoholförsälj.) 5 256
Mindre hotell (under 9 bäddar/5 rum, B&B, pensionat osv.) 3 359
Hotell (9-30 bäddar, B&B, pensionat osv.) 4 172
Hotell (31 eller mer bäddar) 5 256
Hotell med fler verksamheter (konferensanl., nattklubb, osv.) 7 152
Vårdmiljöer daglig verksamhet (förskola, nattis, osv.) 4 308
äldreboende osv.) 5 798
fängelse, osv.) 7 829
Organisationstillsyn 6 203

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid 

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) moms 

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

Anslutning av automatiska brandlarm över fast uppkopplad ledning. Av räddningstjänsten 
tillhandahållen larmsändare och fast ledning enligt separat avtal.



Ärendetyp, Tillsyn (LBE). Moms tillkommer
Bensinstation bemannad 5 256
Bensinstation obemannad 4 985
Fordonsgasstation 4 985
Industri mindre hantering (verkstad) 4 985
Industri större hantering -process 7 423
Lagerverksamhet 4 985
Restaurang med gasol 3 901
Butik 3 901
Färghandel 3 901
Fyrverkeriförsäljning 4 578
Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 3 631
Förvaring av explosiv vara större omfattning > 60 kg 4 985

Ärendetyp, Tillstånd
Avgift med 
avsyning

Avgift 
utan 
avsyning

Fyrverkeriförsäljning 7 315 5 418
Godkännande av förståndare 1 625 1 625
Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 6 231 4 334
Förvaring av explosiv vara större omfattning > 60 kg 9 482 6 502
Mindre komplettering till befintligt tillstånd 1 625 1 625
Avslag 2 167 2 167

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 4 476 5 036
HLR eller barn-HLR. Minst 6 och max 12 deltagare 4 476 5 036
D-HLR. Minst 4 och max 8 deltagare 3 356 3 917
Sjukvårdsutbildning - Första hjälpen. Minst 6 och max 12 delt 4 476 5 036
Utrymningsövning 810 810
Timkostnad instruktör, övriga utbildningar 798 798
Utbildning i större omfattning begär offert begär offert

Korttillverkning pris per kort
SITHS kort 534
Legitimation 534
Passerkort 160
Namnkort med bild 160

Svenska 
brandskyddsföreninge

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



Räddningstjänsten

Bilaga, taxebestämmelser 2021

Tillämpning av taxan för tillsyn
Inledande bestämmelser
Taxan avser tillsyn som föranletts av bestämmelserna i 2 kap 2§ LSO.
Enligt 5 kap 4§ LSO får en kommun föreskriva att en avgift ska betalas för tillsynsbesök.
Taxan reglerar även avgift för tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 27§ LBE.
Taxan består av en handläggningsavgift och en rörlig timavgift.
Den rörliga avgiften debiteras med hel första timme och därefter med påbörjad halvtimme.
Uppföljningsbesök debiteras med halv handläggningsavgift och rörlig timavgift.

Specialfall
Om en ägare eller nyttjanderättshavare har en eller flera verksamheter där den totala
tillsynen tar flera dagar, finns möjlighet att teckna speciell överenskommelse om avgiften.
Räddningschefen äger rätt att träffa sådan överenskommelse.

Tillstånd, tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor
Denna tabell är ursprungligen från Plan och bygglovstaxa 2011 från SKL.
Ytterligare objekt och HF värden är tillförda till listan. Avgiften tas ut enligt 27§ Lag (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor.  Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen.
Avgift = HF x mPBB x N
HF är handläggningsfaktorn för respektive objekt.
N motsvarar 0,8 i en kommun som har färre än 20 000 invånare.
mPBB är en tusendel av gällande prisbasbelopp. (Motsvarar 48,8 för 2020)

Beräkning för exempel explosiv vara mindre omfattning är följande:
150*48,8*0,8= 5 856 kronor för ett tillstånd.

Allmänna bestämmelser
Reglering av timkostnad:
Timavgiften regleras enligt gällande räddningstjänstens taxa för tjänster och materialuthyrning.

Överklagande av avgift:
Bestämmelser finns i kommunallag, förvaltningslag och speciallagstiftning.
Kommunens beslut om avgiftsuttag kan överklagas till länsstyrelse, därefter eventuellt 
förvaltningsdomstol.
Överklagande ska ske skriftligen inom tre veckor från mottagandet av beslutet.
Överklagandet ställs till länsstyrelse/förvaltningsdomstol men lämnas till kommunstyrelsen som 
skickar överklagandet jämte kommunens beslutsunderlag vidare till aktuell instans.
Om räddningstjänsten finner att klaganden har fog för sitt överklagande kan den själv ändra sitt beslut.
Överklagandet behöver då inte vidarebefodras för ny prövning.

Sänkning av avgift
Räddningschefen äger rätt, om det finns särskilda skäl (större komplexa anläggningar
och objekt eller vid nyetablering) som kan ta längre tid som motiverar en sänkning av avgiften
vid ett uppdrag, besluta om en sådan.
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