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Taxa för Räddningstjänsten – allmänna bestämmelser 
 

Denna taxa är delvis framtagen i samråd med Västerbottens inlandskommuner. 

Vid beräkning av tid räknas påbörjad halvtimme som halvtimme. Minsta 

debiteringstid är en timme. Tidräkningen sker från avfärd till hemkomst på 

brandstationen, även inklusive eventuella återställningsarbeten. 

Om material förkommit, förstörts eller förbrukats debiteras låntagaren för fulla 

återanskaffningsvärdet eller reparationskostnaden. 

Vid externa tjänster eller arbeten av mer omfattande karaktär kan annan 

överenskommelse träffas med räddningschefen. 

Räddningstjänsten hyr aldrig ut material som kan/ska anslutas till det 

kommunala VA-systemet, t ex brandposthuvud och liknande. Då hänvisas man 

alltid till Tekniska kontoret. 

Vid arbete eller uthyrning av material som ej medtagits i denna taxa äger 

räddningschefen eller den han har utsett rätt att bestämma avgiften. 

Räddningstjänstens fordon kan inte hyras av enskild eller företag. Taxan nedan 

anger kostnaden för räddningstjänstens fordon i samband med arbeten som 

utförts med räddningstjänstpersonal vid till exempel bevakningsuppdrag, 

restvärdesuppdrag och andra uppdrag som kan utföras för enskilds eller 

företags räkning. För sådana uppdrag debiteras alltid både för fordon och 

personal. 

Behövs materialen i kommunal räddningstjänst ska materialen återlämnas 

omedelbart. 

 

Taxa för personal och fordon 

 

Mervärdesskatt tillkommer på priserna. Den första påbörjade timmen debiteras 

som hel timme, därefter påbörjad halvtimme som hel halvtimme. 

Personal debiteras enligt följande: 

Personal debiteras 603 kronor i timmen under vardagar klockan 07:00 till 16:00 

och 740 kronor i timmen andra dagar och andra tider. 

Faktiskt kostnad debiteras för personal till annan kommun där avtal finns. 

Säkerhetsvakt debiteras 740 kronor i timmen där minimiersättningen är tre 

timmar. 

Fordon exklusive personal debiteras enligt följande: 

Fordon kan ej hyras av enskild eller företag utan medföljande 

räddningstjänstpersonal. 



Räddningstjänsten 
Dorotea kommun 

 

Sida 4 av 7 
 

Brandbil med pump debiteras 365 kronor i timmen. 

Bandvagn debiteras 512 kronor i timmen. 

Båt med motor debiteras 296 kronor i timmen. 

Personbil eller lätt lastbil debiteras 296 kronor i timmen. 

Transportkostnader debiteras enligt följande: 

Personalbil debiteras 5,72 kr per kilometer. 

Lätt lastbil debiteras 13,70 kronor per kilometer. 

Tungt fordon såsom släckbil, tankbil eller höjdfordon debiteras 20,43 kronor 

per kilometer. 

Släpvagn debiteras 5,72 kronor per kilometer 

Vattentransporter debiteras enligt följande: 

Vattentransporter inklusive personal, pump och slang på högst 50 meter samt 

transportkostnader debiteras 950 kronor i timmen under vardagar 07:00 till 

16:00. Övrig tid 1 075 kronor i timmen. 

 

Taxa för räddningsmaterial 

 

Mervärdesskatt tillkommer på priserna. 

Pumpar debiteras enligt följande: 

Pumpar med kapacitet under 500 liter per minut debiteras 334 kronor i 

timmen. 

Pumpar med kapacitet på 500 till 1200 liter per minut debiteras 575 kronor i 

timmen. 

Pumpar med kapacitet på över 1200 liter per minut debiteras 718 kronor i 

timmen.  

Länspump på el debiteras 250 kronor det första dygnet och därefter 215 

kronor per dygn. 

Slang med mera debiteras enligt följande: 

Brandslang debiteras 267 kronor per styck och per vecka. 

Grenrör och strålrör debiteras 135 kronor per styck och per dygn. 

Brandposthuvud hyrs inte ut separat till enskild eller företag. Endast i samband 

med räddningstjänstens arbeten. 

Tvättning och torkning av slang och armaturer debiteras 225 kronor per styck. 

Omkoppling av hylsor exklusive hylsor debiteras 139 kronor per styck. 
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Handbrandsläckare debiteras enligt följande: 

Övningssläckare på 6 till 8 kilo debiteras 532 kronor. 

Övningsbrandsläckare på 12 kilo debiteras 879 kronor. 

Brandlarm debiteras enligt följande: 

Felaktig larmning av räddningsstyrkor vid automatlarm debiteras 7 008 kronor 

per tillfälle. 

Teknisk service, återställning av larm med en man debiteras 740 kronor per 

timme. 

Avtal årsavgift teknisk service debiteras 3 778 kronor per tillfälle. 

Årsavgift för anslutning av brandlarm till räddningstjänstens utalarmerings-

utrustning debiteras 3 166 kronor. 

Anslutningsavgift vid installation men exklusive material debiteras 3 521 

kronor. 

Hisslarm debiteras enligt följande: 

Hisslarm med avtal debiteras 1 624 kronor per tillfälle. 

Hisslarm utan avtal debiteras 2 361 kronor per tillfälle. 

 

Taxa för övrigt räddningstjänstmaterial 

 

Mervärdesskatt tillkommer på priserna. 

Stege debiteras 186 kronor per dygn. 

Elverk debiteras 552 kronor per dygn. 

Självresande vattenbassäng debiteras 183 kronor per dygn. 

Rökalstrare debiteras 446 kronor per dygn. 

Vätska till rökalstrare debiteras enligt dagspris. 

Rökfläkt debiteras 552 kronor per dygn. 

Vattendammsugare debiteras 585 kronor per dygn. 

 

Andningsskydd debiteras enligt följande: 

Fyllning av luftflaskor på 200 BAR debiteras 139 kronor per styck. 

Fyllning av luftflaskor på 300 BAR debiteras 179 kronor per styck. 

Rengöring och översyn av andningsskydd debiteras 473 kronor per styck. 

Debitering till annan kommun där avtal finns debiteras enligt faktisk kostnad. 
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Tvätt debiteras enligt följande: 

Larmbyxa, larmrock, impregnering byxa och rock debiteras 104 kronor per 

styck. 

 

Taxa för kurs och konferensverksamhet 

 

Mervärdesskatt tillkommer på priserna. 

Information och utbildningar inklusive förberedelsetid, utbildningsmaterial och 

resekostnad med instruktör debiteras 878 kronor i timmen. Maximalt 30 

kilometer. 

Praktiska övningar med handbrandsläckare, brand i kläder exklusive 

materialkostnad debiteras 878 kronor i timmen. Förbrukningsmaterial 

tillkommer. 

Hyra för lektionssal på brandstationen debiteras enligt följande: 

Hyra hel dag debiteras 666 kronor. 

Hyra halv dag debiteras 470 kronor. 

 

Taxa för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE 

 

Tillsyn och tillstånd är myndighetsutövning, vilken är momsfri. 

Lagen om skydd mot olyckor även kallad LSO debiteras enligt följande: 

Tillsyn debiteras 1300 kronor i timmen. 

Grundavgiften är 2 756 kronor. 

Tillsyn för 2:4 anläggningar debiteras 2 756 kronor i grundavgift samt timtid. 

Handläggning för hygges och naturvårdsbränning, och undantag från 

eldningsförbud debiteras 1 790 kronor. 

Lagen om brandfarliga och explosiva varor även kallad LBE debiteras 

enligt följande: 

Nytt tillstånd för fyrverkerier debiteras 7 075 kronor. 

Förnyat tillstånd för fyrverkerier debiteras 6 548 kronor. 

Nytt godkännande samt förnyat godkännande för föreståndare debiteras 1 575 

kronor. 

Nytt tillstånd för explosiv vara av mindre omfattning debiteras 6 025 kronor. 

Förnyat tillstånd för explosiv vara av mindre omfattning debiteras 5 499 

kronor. 
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Nytt tillstånd för explosiv vara av större omfattning debiteras 9 025 kronor. 

Förnyat tillstånd för explosiv vara av större omfattning debiteras 7 075 kronor. 

 

Anläggning för förvaring i cistern debiteras enligt följande: 

Nytt tillstånd för en cistern debiteras 9 859 kronor. 

Förnyat tillstånd för en cistern debiteras 3 285 kronor. 

Nytt tillstånd för två eller flera cisterner debiteras 8 849 kronor. 

Förnyat tillstånd för två eller flera cisterner debiteras 5 111 kronor. 

 

Anläggning för hantering och andra försäljningsställen debiteras enligt följande: 

Nytt tillstånd för en cistern debiteras 9 859 kronor. 

Förnyat tillstånd för en cistern debiteras 3 285 kronor. 

Nytt tillstånd för två eller flera cisterner debiteras 15 337 kronor. 

Förnyat tillstånd för två eller flera cisterner debiteras 5 111 kronor. 

Gasoltillstånd på mässor och marknader debiteras 5 638 kronor. 

 

Nytt tillstånd enligt paragraf 35 FBE vid innehavareskifte debiteras 732 kronor. 

Mindre komplettering gällande tillstånd debiteras 1 095 kronor. 

Nytt tillstånd för hantering av brandfarlig vara debiteras 4 987 kronor vid 

mindre lackeringsverkstad och förnyat tillstånd debiteras 2 557 kronor. 

Avslag debiteras med 915 kronor. 

 


