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Allmän information 
 
Lagstadgad moms tillkommer på samtliga priser förutom vid myndighetsutövning. 
 
Vid ersättning av tjänst (ej räddningstjänst) och viss sanering tillämpas rekommenderad taxa 
från Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB). 
 
Vid ersättning för restvärdearbete tillämpas rekommenderad taxa från försäkringsbranschens 
restvärdesräddning (RVR AB). OBS! Efterbevakning debiteras enligt gällande taxa. 
 
Påbörjad timma räknas som hel timma. Påbörjat dygn räknas som ett helt dygn. 
 
Taxan gäller i normalfall. Förbundschefen kan besluta om avvikelse i taxan. Dock avseende 
taxor för myndighetsutövning i § 5 gäller det som står under paragrafen. Sådant beslut ska 
förtecknas och redovisas till direktionen. 
 

Uppräkning 

Personalkostnader uppräknas enligt budgeterad lönerevision (*AKI).  
 
Materialkostnader uppräknas enligt *KPI jan månad föregående år jämfört med januari 
månad året före. Förändring av taxan kan aldrig resultera i ett lägre belopp än föregående 
års taxa. 
 
Taxor och avgifter beträffande myndighetsutövning fastställs av medlemskommunernas 
kommunfullmäktige. 

 
 
*AKI = Arbetskostnadsindex 
*KPI = Konsumentprisindex 

Revidering 

2018-09-11 
Sid 12 och 13 
Förändring av taxor och tjänster, avseende automatiska brandlarm, i samband med att 
rutiner och avtalshantering har reviderats.  
 
2018-12-05 
Sid 6 
Förändring av antal personer och kostnad per utbildningstillfälle samt borttag av LABC då 
tjänsten inte längre utförs. 
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1. Tjänster 

Taxa, personal 

Personal (AKI) Enhet Summa 

Teknisk service, ej ordinarie arbetstid tim 1 704 

Teknisk service, ordinarie arbetstid tim 865 

Teknikenhet, externa uppdrag (ordinarie arbetstid) tim 687 

Åtgärd hisslarm st 8 158 

Taxa, brandmaterial 

Brandmaterial (AKI) Enhet Summa 

Slang, grundavgift st 252 

Slang, tvätt, provtryckning, torkning (exklusive personalkostnad) st 267 

Slang, reparation (exklusive material) tim 865 

Brandarmatur, slang  dygn 1-7 144 

Brandarmatur, slang  dygn 8-14 131 

Brandarmatur, slang  dygn 15-30 121 

Länsa, engångs (inklusive destruktion) m 254 

Material vid efterföljande åtgärd (KPI) Enhet Summa 

Joniseringsaggregat, grundersättning aggregat 330 

Joniseringsaggregat dygn 170 

Absol säck 195 
 

Vid uthyrning av joniseringsaggregat tillkommer personal- och transportkostnad vid 
uttransport/ hämtning.  
 
Förbrukningsmateriel debiteras med inköpspris + 30 %. Aktuell taxa är inklusive 30 %. 

Sanering 

För kunder med avtal, se gällande avtal. För övriga saneringsuppdrag se gällande taxa 
avseende personalkostnader, transport och fordonskostnad, förbrukningsmaterial, 
deponeringsavgift mm. 

Myndighetsutövning 

Avgifter för tillsyn tas ut enligt särskild taxa bestämd av kommunfullmäktige i respektive 
ägarkommun. 
 
För information om taxa och tillämpning av myndighetsutövning se avsnitt 4. 
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2. Transport och fordon 

Taxa, fordon 

Fordon (KPI) Enhet Summa 

Personbil/transportbil, grundavgift  dygn 515 

Personbil/transportbil (personalkostnader tillkommer) km 15 

Släck/räddningsbil, lastväxlarfordon, grundavgift dygn 721 

Släck/räddningsbil, lastväxlarfordon inkl förare tim 1 416 

Bandvagn, grundavgift tillfälle 6 154 

Bandvagn hyra (inkluderar 20 fria km) tim 1 318 

Bandvagn, kilometeravgift (utöver 20 km) km 23 

Bandvagn, stilleståndsavgift/påbörjat dygn dygn 1 318 

Allmänt 

I grundavgiften ingår kostnad för smörjmedel, förslitning, försäkring, rengöring och iordning-
ställande. 

Bandvagn 

Minst två personal från NÄRF ska medfölja bandvagnen. Personalkostnad tillkommer enligt 
gällande taxa.  
 
Hyra debiteras per timma under den tid som bandvagnen och medföljande personal arbetar 
med sitt uppdrag. Stilleståndsavgift debiteras per dygn och under den tid som bandvagnen är 
kopplad till uppdraget.  
 
Om uppdraget ligger utanför stationeringsorten ska bandvagnen transporteras ut med 
lastväxlarfordon. Kostnad för lastväxlarfordon, samt personal tillkommer i dessa fall. 
 

Personbil 

I samband med samåkning till MSB:s utbildningar debiteras en taxa om 3,20 kr per påbörjad 
kilometer exklusive moms. 
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3. Kurs- och utbildningsverksamhet 
Kostnader för kurser och utbildningar som inte preciseras nedan fastställs i samband med 
kursplanering. Uppdragsutbildningar offereras vid varje enskilt tillfälle.  

Taxa, kurs/utbildning 

Kurs/utbildning (AKI) Enhet Summa 

Instruktör/utbildningsledare inkl. förberedelser  tim 996 

HLR, max 12 deltagare, kurstid 3 tim tillfälle 4 200 

HLR repetitionsutbildning, max 12 deltagare, kurstid 90 min tillfälle 1 875 

*Utbildning medlemskommuner   

Grund tillfälle 6 934 

Repetition grund tillfälle 3 128 

Repetition grund kl 16:00-19:00 tillfälle 4 659 

Brandombud tillfälle 15 923 

Brandombud repetition tillfälle 6 657 

Brandskyddsansvarig tillfälle 14 178 

Brandskydddsansvarig repetition tillfälle 7 309 

Släckpraktik tillfälle 4 325 

Övning, utrymning tillfälle 1 969 

Övning, utrymning repetition tillfälle 2 580 

HLR, max 12 deltagare, kurstid 3 tim  tillfälle 3 200 

HLR repetitionsutbildning, max 12 deltagare, kurstid 90 min  tillfälle 1 500 
 

*Enligt direktionsbeslut daterat 2017-02-23 § 5 gäller särskild fastställd taxa för 
medlemskommuner avseende utbildningar. 

Taxa, lokalhyra/utbildningsmaterial 

Lokalhyra/utbildningsmaterial (KPI) Enhet Summa 

Lokalhyra lektionssal, inkl AV-utrustning Halvdag/ kväll 1 030 

Lokalhyra lektionssal, inkl AV-utrustning Heldag 1 545 

Rökövningshus, ej eldning i brandrum Halvdag/ kväll 1 545 

Rökövningshus, ej eldning i brandrum Heldag 2 060 

Brandövningsplatta Halvdag/ kväll 435 

Brandövningsplatta Heldag 695 

Bränsle, docka, filt, brandbord (normalt för 20 personer) 20 pers 577 

Rökalstrare Halvdag/ kväll 288 

Rökalstrare Heldag 525 

Rökalstrare, vätska  liter 299 

Byggtork, inklusive gasol tim 412 

Räddningsdocka, stor Halvdag/ kväll 227 

Räddningsdocka, stor Heldag 360 

Räddningsdocka, liten Halvdag/ kväll 175 

Räddningsdocka, liten Heldag 319 

Branddocka, liten Halvdag/ kväll 397 

Branddocka, liten Heldag 680 

Handbrandsläckare st 319 
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4. Regelbunden tillsyn, ansökan etc. 

Inledande bestämmelser 

Kommunalförbundet får enligt 5 kap. 4 § i Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ta ut 
avgift vid tillsyn av en byggnad eller anläggning som omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 2 
§ i LSO. Taxan reglerar även avgift för regelbunden tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (SFS 2010:1011). 
 
Objektsfaktorerna är baserade på förslag till taxor för tillsyn enligt Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). Taxor och avgifter beträffande myndighetsutövning är fastställda av 
medlemskommunernas kommunfullmäktige. 

Beräkning av avgift 

En gång om året i samband med att ny taxa fastställs justeras grundbeloppet. Grundbeloppet 
multipliceras med, för byggnaden eller anläggningen, lämplig objektsfaktor enligt tabell i 
avsnitt 4.1 och 4.2.  
 
Om tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor genomförs samtidigt adderas 
objektsfaktorn med ett för enkel hantering och två för omfattande hantering av brandfarliga 
varor, samt två för hantering av explosiva varor.  
 
Vid händelsestyrd tillsyn och tematillsyn bestäms avgiften genom timdebitering enligt 
gällande taxa. 
 
Avgiften innefattar ersättning för genomgång av nödvändiga handlingar, tillsyn, resor och 
dokumentation. 
 
Om tillsyn för en byggnad eller anläggning tar mer än en arbetsdag i anspråk debiteras 
timersättning motsvarande grundbeloppet. 
 

Taxa myndighetsutövning 

Tillsyn (AKI) Enhet Summa 

Grundbelopp faktor 1 044 

Uppföljning av tillsyn tim 1 044 

 
Avgift för tillsyn debiteras ägare eller nyttjanderättshavare efter tillsynsbesök.  
 
Uppföljning av föreläggande vid tillsyn debiteras ägare eller nyttjanderättsinnehavare för 
handläggning (timdebitering).  
 
Avgift för tillståndshantering debiteras sökanden efter beslut i tillståndsärende.  
 
I handläggning ingår ett avsyningsbesök samt anmälan och godkännande av föreståndare. 

 
I de fall fler än en avsyning fordras, debiteras sökanden för handläggning enligt gällande taxa 
(timdebitering). 
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4.1 Objektsfaktorer för olika byggnader och anläggningar 

Typ av Objekt Objektsfaktor 

Vård, omsorg och kriminalvård etc.  
Byggnad med 1-10 vårdtagare. 4 
Byggnad med 10-50 vårdtagare. 5 
Byggnad med fler än 50 vårdtagare. 6 
 
Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg 

 

Byggnad i fler än ett plan med 15-50 barn 4 
Byggnad i fler än ett plan med fler än 50 barn. 5 
Byggnad i ett plan med fler än 90 barn 5 
Byggnad där fler än 5 funktionshindrade barn eller ungdomar behöver hjälp vid 
utrymning. 

4 

Övrig förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg 4 
 
Hotell och andra tillfälliga boenden 

 

Byggnad för hotell, pensionat eller vandrarhem om byggnaden har platser för 9-
50 gäster eller har 5-25 gästrum. 

4 

Byggnad för hotell, pensionat, vandrarhem, elevhem eller förläggning om 
byggnaden har platser för 50-100 gäster eller har 25-50 gästrum. 

5 

Byggnad för hotell, pensionat, vandrarhem, elevhem eller förläggning om 
byggnaden har platser för fler än 100 gäster eller har fler än 50 gästrum. 

6 

Övriga hotell och andra tillfälliga boenden  4 
 
Samlingslokaler m.m. 

 

Byggnad för detaljhandel, restaurang, teater, biograf och andra samlingslokaler 
i ett plan som används av 151-300 personer. 

4 

Byggnad för detaljhandel, restaurang, teater, biograf och andra samlingslokaler 
i ett plan som används av fler än 300 personer. 

5 

Byggnad för detaljhandel, restaurang, teater, biograf och andra samlingslokaler 
i fler än ett plan som används av 151-300 personer. 

5 

Byggnad för detaljhandel, restaurang, teater, biograf och andra samlingslokaler 
i fler än ett plan som används av fler än 300 personer. 

6 

Restauranger och andra liknande verksamheter vilka har tillstånd att 
servera alkohol och där det finns platser för 50-150 personer i samma 
lokal. 

4 

Fritidsanläggningar där det finns platser för fler än 1 000 personer, helt eller 
delvis under tak. 

4 

Övriga samlingslokaler som används av fler än 50 personer. 4 
 
Industrier 

 

Byggnader där 20-100 personer är sysselsatta samtidigt i industriverksamheten. 4 
Byggnader där fler än 100 personer är sysselsatta samtidigt i 
industriverksamheten. 

5 

Byggnader med en sammanlagd yta större än 2 500 m
2 
(oavsett antal personer) 4 

Byggnader för vilka krävs tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (oavsett antal personer) eller yta 

4 

Övriga industrier. 4 
 
Byggnader/ anläggningar med stora kulturhistoriska värden 

 

Kyrkor som är kyrkliga kulturminnen enligt lagen (1988:950) om kulturminnen 
m.m. 

4 

Byggnader som är byggnadsminnen enligt lagen (1988:950) om kulturminnen 
m.m. eller förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. med 
undantag för de byggnader som uteslutande används som bostad. 

4 

Statliga museer och andra museer som är berättigade till bidrag enligt 
förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. 

4 
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Typ av Objekt 

 
Objektsfaktor 

Byggnad/ anläggning vars utformning innebär stor risk för allvarliga 
skador vid brand 

 

Byggnader med fler än 16 våningar ovan mark. 4 
Garage som har minst två plan under mark och en sammanhängande yta 
som är större än 2 000 m

2
. 

4 

Tunnlar som är längre än 500 meter och avsedda för allmän väg eller allmänna 
kommunikationsmedel. 

6 

 
Övriga byggnader och anläggningar 

 
 

Bensinstationer som ej faller under industri.  4 
Kraft- värmeverk, telestationer samt andra driftanläggningar 5 
Övriga byggnader och anläggningar.  4 
Badplatser, hamnar, kajer mm.  Timdebitering 
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4.2 Tillstånd brandfarliga och explosiva varor 

Brandfarliga varor Faktor 

Avslag på ansökan 
Då ansökan avslås debiteras den sökande för nedlagd arbetsinsats och 
dokumentation. 
 

1,5 
 

Anmälan av ny föreståndare 
Anmälan av ny föreståndare för hantering (ej i samband med tillståndsansökan) 
 

1 

Ändring av gällande tillstånd 
Ändringar i form av komplettering, förändring, förläggning, ägarbyte etc. 
Gäller under tillståndets giltighetstid. 
 

3 

Tillstånd för mindre omfattande hantering 
För mindre verksamheter, exempelvis hantering av gasol på restaurang eller 
brandfarliga varor i försäljningslokal. Hantering av mindre behållare eller endast en 
cistern. 
 

6 

Tillstånd för hantering 
För medelstora verksamheter, exempelvis bensinstationer, transportdepåer, mindre 
industrier eller endast en cistern. 
 

13 

Tillstånd för omfattande hantering 
För stora verksamheter, exempelvis industrier och dylikt, flera cisterner eller stora 
hanterade mängder. 
 

20 
 

Speciella fall 
Vid ansökan som innebär utsträckt handläggningsid, exempelvis på grund ej 
kompletta ansökningshandlingar eller ärenden som på annat sätt kräver stor 
arbetsinsats, timdebiteras ärendet löpande. 

Timdebitering 

  



  TAXOR 2019 

Sida 11 av 15 

 

Explosiva varor Faktor 

Avslag på ansökan 
Då ansökan avslås debiteras den sökande för nedlagd arbetsinsats och 
dokumentering. 
 

1,5 

Ändring av gällande tillstånd 
Ändringar i form av komplettering, förändring, ägarbyte etc. Gäller under tillståndets 
giltighetstid. 
 

3 

Godkännande av ny föreståndare 
Godkännande av ny föreståndare till hanteringen (ej i samband med 
tillståndsansökan) 
 

3 

Tillstånd för hantering utan förvaring 
Ingen förvaring av explosiva varor, enbart överföring, användning och annan 
hantering. 
 

3 

Tillstånd för småskalig hantering 
Exempelvis hobbyverksamhet upp till 3 kg eller pyroteknik och stensspräcknings-
patroner. 
 

3 

Tillstånd för mindre omfattande hantering 
För mindre verksamheter med hantering av mindre än 100 kg explosiva varor. 
 

6 

Tillstånd för hantering 
För medelstora verksamheter med hantering av 100-1000 kg explosiva varor. 
 

13 

Tillstånd för omfattande hantering 
För stora verksamheter med hantering av mer än 1000 kg explosiva varor. 
 

20 
 
 

Speciella fall  
Vid ansökan som innebär avsevärt handläggningstid, exempelvis på grund av ej 
kompletta ansökningshandlingar eller ärenden som på annat sätt kräver stor 
arbetsinsats, timdebiteras ärendet löpande. 
 
Även viss tidsbegränsad hantering timdebiteras. 
 

Timdebitering 
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 5. Automatiska brandlarm, åtgärd och larmförmedling 

Taxa, åtgärd 

Automatlarm, åtgärd (AKI) Enhet Summa 

Automatiskt brandlarm, anslutningsavgift (engångavgift) st 4 420 

Automatiskt brandlarm, abonnemangskostnad st/år 2 579 

Automatiskt brandlarm, teknisk återställning st 8 158 

Automatiskt brandlarm, teknisk återställning utan avtal st 19 923 

Taxa, larmförmedling 

Automatlarm, larmförmedling via LC (AKI) Enhet Summa 

Larmförmedling, anslutningsavgift (engångskostnad) st 3 745 

Larmförmedling, abonnemangsavgift år 3 084 

Nödlarm, anslutningsavgift (engångskostnad) st 2 056 

Nödlarm, abonnemangsavgift år 4 012 

Driftlarm, anslutningsavgift (engångskostnad) st 3 593 

Driftlarm, abonnemangsavgift år 925 

Utalarmering, anslutningsavgift (engångskostnad) st 1 028 

Utalarmering, abonnemangsavgift år 2 056 

Utalarmering, särskilt telefonnummer för tjänsten  år 2 570 

Allmänt 

Taxor för anslutningar och tjänster via larmcentralen justeras efter arbetskostnadsindex 
(AKI).  
 
 
Åtgärd innebär att NÄRF åker vid larm. NÄRF eller en annan aktör utför larmförmedlingen. 
 
Larmförmedling innebär att NÄRF förutom utryckning även förmedlar larmet. 
 
För mer detaljerad information se kap 5.1 Information automatiska brandlarm, LC. 
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5.1 Information automatiska brandlarm, LC 

Allmänt 

Vid anslutning av nya larmpunkter inkluderar anslutningsavgiften administrativa kostnader 
samt kostnader för mottagningsutrustning vid larmcentralen (LC). Kostnader för larman-
läggning, larmsändare, larmledning/överföring etc. ingår ej utan bekostas av anläggnings-
ägaren/ innehavaren själv. 
 
För anslutna larm ingår att LC driftövervakar kommunikationslinjen mellan larmsändare och 
LC larmdator, gäller för överföring via TCP/IP samt i eget radionät. 

1. Larmförmedling 

 Omfattning/objekt: 
- Mottagning av brandlarm samt aktivering av åtgärd enligt avtalad plan. 
- Mottagning av fellarm med aktivering av åtgärd enligt avtalad plan. 
- Larm till anläggningsskötare via ex. SMS och/eller e-post. 
- Uppdatering av SMS/e-postadresser (uppgifter tillhandahålls av kund.) 
 

 I grundabonnemanget ingår: 
- konfigurering av anslutning i Telecall larmserver (LC) vid nyanslutning. 
- 3 st. SMS-abonnenter (brand samt fellarm) baserat på 100 händelser/år 
- 5 st. e-postmottagare (brand samt fellarm) 
 

 I grundabonnemanget ingår ej: 
- Kostnad för larmsändare och installation på objektet 
- Kostnader för larmöverföring från objekt till Telecall larmserver SOL. 
- Abonnemang och telefon för SMS-tjänsten 

2. Åtgärd 

 Omfattning/objekt: 
- Närmsta styrka i förbundet rycker ut vid larmsignal.  
 

 I grundabonnemanget ingår: 
- konfigurering av anslutning i Telecall larmserver (LC) vid nyanslutning. 
- Utryckning av brandpersonal till den nödlarmandes position. 
 

 I grundabonnemanget ingår ej: 
- Kostnad för personsökare samt konfiguration av denna. 

 

3. Nödlarm 

 Omfattning/objekt: 
- Mottagning av nödlarm från ensamarbetare med den larmades position presenterad i 
LC på GIS-applikation. 
 

 I grundabonnemanget ingår: 
- konfigurering av anslutning i Telecall larmserver (LC) vid nyanslutning. 
- Utryckning av brandpersonal till den nödlarmades position. 
 

 I grundabonnemanget ingår ej: 
- Kostnad för personsökare samt konfiguration av denna. 
 

  



  TAXOR 2019 

Sida 14 av 15 

 

4. Driftslarm 

Tjänsten avser vidareförmedling via SMS/e-post av teknik/driftslarm. 
 Omfattning/objekt: 

- Vidareförmedling av teknik/driftlarm. 
- Larm till ex. underhålls/servicetekniker via ex. personsökare, SMS och/eller e-post. 
- Uppdatering av SMS/e-postadresser (uppgifter tillhandahålls av kund.) 
 

 I grundabonnemanget ingår: 
- konfigurering av anslutning i Telecall larmserver (LC) vid nyanslutning. 
- 4 st. SMS-abonnenter (driftlarm) baserat på 100 händelser/år 
- 5 st. antal e-postmottagare (brand samt fellarm) 
 

 I grundabonnemanget ingår ej: 
- Kostnad för larmsändare och installation på objektet 
- Kostnader för larmöverföring från objekt till Telecall larmserver SOL. 
- Abonnemang och telefon för SMS-tjänsten 
- Kostnad för eventuell personsökare samt konfiguration av denna. 

5. Utalarmering 

Mottagning av larm sker via telefon. 
 Omfattning/objekt: 

- Tjänsten avser mottagning och vidareförmedling av larm till nyckelpersoner/grupper 
såsom ex. Posom, TIB, Kommunal krisledning/stab ex. via SMS/GruppSMS. 
- Uppdatering av SMS/personuppgifter (Erhålles från kund) 
 

 I grundabonnemanget ingår: 
- Max 10 st anslutna SMS-abonnemang/grupp 
 

 I grundabonnemanget ingår ej: 
- Abonnemang och telefon för SMS-tjänsten 
- Särskilt telefonnummer för tjänsten 
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6. Allmänna handlingar 
 
Vid utbekommande av allmän handling tillämpas gällande lagstiftning. 
 
Avgifter tas ut i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191). 
 

7. Dataskyddsförordningen 
 
Enligt dataskyddsförordningen har en person som i någon form är registrerad rätt att begära 
information om vad som är registrerat om personen. 
 
Avgift tas ut i enlighet med dataskyddsförordningen, artikel 15 punkt 3. 
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