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Taxan och avgifterna är fastställda av fullmäktige i respektive medlemskommun och gäller för 

perioden 2023-01-01 - - 2023-12-31 

Uddevalla kommun Lysekils kommun Munkedals kommun 

Taxan och avgifterna justeras årligen enligt SKR:s oktobercirkulär för beslutat PKV-index. 

Vid ersättning för räddningstjänst och viss sanering tillämpas rekommenderad taxa från  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Vid ersättning för restvärdearbete tillämpas rekommenderad taxa från Försäkringsbranschens 

restvärdesräddning. 

Där timdebitering tillämpas räknas påbörjad timme som hel timme.  

Där dygnsdebitering tillämpas räknas påbörjat dygn som helt dygn. 

För de kostnader som har koppling till myndighetsutövning under kap. 1 tillkommer ingen moms. 

För de kostnader som har koppling till service och tjänster under kap. 2 tillkommer lagstadgad 

moms på samtliga priser. 

Taxan och avgifterna gäller i normalfallet. Förbundschefen kan i särskilda fall besluta om 

avvikelse i taxan och då debitera enligt särskild kostnadsredovisning.  
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1 TAXA FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING 

1.1 TILLSYN LSO - LBE 

INLEDANDE BESTÄMMELSER 

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv 

vara (LBE) är kommunen tillsynsmyndighet med skyldighet att kontrollera efterlevnaden av dessa 

lagar. Räddningstjänstförbundet  är utsedd av medlemskommunerna  att utföra denna tillsyn. 

BERÄKNING AV AVGIFT 
Kommunen får föreskriva om att en avgift får tas för tillsynsbesök. Avgiften kostnadsberäknas 

utifrån den tidsåtgång som krävs för genomförande av tillsynsbesöket. Taxan består av en 

grundavgift och en rörlig timavgift. Grundavgiften bedöms vara ett medelvärde som de flesta 

små och medelstora tillsynsobjekten får erlägga.  

Grundavgiften innefattar bl.a. kostnadstäckning för personal, lokal, fordon, transport, utrustning, 

skyddskläder, registerhållning, förberedelsetid, restid, samråd med andra myndigheter, 

objektsbesök samt upprättande av protokoll.  

GRUNDBELOPP 

- Grundavgift LSO eller LBE 3 123 kr 

- Grundavgift vid samordnad tillsyn LSO och LBE 3 973 kr 

- Timavgift, rörlig 1 136 kr 

- Övrig myndighetsutövning som tjänster, uppdrag eller utlåtande/tim  1 136 kr 

- Uppföljning/Efterkontroll av utförd tillsyn/tim 1 136 kr 

 

Underlag för beräkning av tidsomfattning för tillsyn enligt LSO/LBE 

TILLSYNSTAXA Tillsyn LSO eller  

LBE 

Samordnad tillsyn 

LSO och LBE 

 

Grundavgiften 

innefattar 
Timmar Timmar Beräkning 

Bokning av tillsyn 0,33 0,33 Genomsnittstid 20min 
 

Förberedelse inför 

tillsynsbesök 
0,5 0,75 

Genomsnittstid 30 min. Samordnad tillsyn 

45 min. Granskning av ritningar, 

brandskyddsdok. tidigare protokoll, 

skriftlig redogörelse, klassningsplaner 

m.m. 

 

 

Restid 0,42 0,42 Genomsnittlig restid 25 min, tur och retur 
 
 

Protokollskrivning 1,5 2 
Genomsnittstid 90 min.   

Samordnad tillsyn 120 min.  

Summa 2,75 3,5    

 

Rörlig timavgift Tid för besöket på tillsynsobjektet. Timdebitering tillämpas per påbörjad timme. 

 

Uppföljning/efterkontroll I den mån uppföljning kan göras via telefon alt. svarsintyg ingår detta i 

grundavgiften efter första besöket. I de fall återbesök behöver ske på plats 

tillämpas debitering per påbörjad timme. 
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1.2 TILLSTÅNDSTAXA ENLIGT LBE 

INLEDANDE BESTÄMMELSER 
Enligt Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) är kommunen tillståndsmyndighet för 

hantering av brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänstförbundet  är utsedd av 

medlemskommunerna att handlägga dessa ärenden. 

BERÄKNING AV AVGIFT 
Debitering av tillståndsärenden grundar sig på en rörlig timavgift som motsvarar timavgiften för 

tillsyn och fast grundavgift för olika typärenden. Grundavgifterna är beräknade utifrån den 

uppskattade tiden det normalt ska ta att handlägga ett ärende. 

För speciella ärenden, t.ex. områdestillstånd och transporter i rörledning, liksom förhandsbesked, 

mer komplexa ärenden eller ansökningar som inte är fullständiga och kräver större arbetsinsats 

samt avsyning som inte ingår i den normala tillståndshanteringen enligt ovan tillämpas 

timdebitering per påbörjad timme. 

I avgifterna ingår bl.a. registrering och registerhållning, granskning av inkomna handlingar, kontakt 

med sökande, remissutskick till berörda myndigheter, arkivhantering, utfärdande av protokoll och 

tillstånd, resekostnader, besiktning på plats samt avsyning. 

 

1.2.1 BRANDFARLIGA VAROR 

Ärende Tillstånd Timtid Avgift kr 

Mindre anläggning 
Nytt 4 4 544 

Förlängt 1 2 2 272 

Medelstor anläggning 
Nytt  6 6 816 

Förlängt 1 3 3 408 

Stor anläggning 
Nytt 10 11 360 

Förlängt 1 5 5 680 

Mindre komplettering av gällande tillstånd (ej utökad tid)   2 2 272 

Avslag   1 1 136 

1) Om det gamla tillståndet förlängs och ansökan innehåller alla nödvändiga dokument för tillståndsprövningen 

debiteras en lägre avgift. Har någon förändring skett i verksamheten behöver verksamheten söka nytt tillstånd 

Med mindre anläggning avses: 

− anläggning där hantering sker av brandfarliga varor i lösa behållare i begränsad omfattning, t ex gasol i 

skolor, restauranger, privatbostäder och försäljning i detaljhandeln  

Med medelstor anläggning avses: 

− 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 

Med stor anläggning avses: 

− anläggning med omfattande hantering brandfarliga varor i såväl cisterner som lösa behållare, t ex 

processindustrier, bränsledepåer och oljehamnar 
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1.2.2 EXPLOSIVA VAROR 

Ärende Tillstånd Timtid Avgift kr 

Handel, förvaring och förvärv Nytt 4 4 544 

upp till 100 kg Förlängt 1 2 2 272 

Handel, förvaring och förvärv Nytt  6 6 816 

över 100 kg Förlängt 1 3 3 408 

Överföring 
Nytt 1 1 136 

Förlängt 1 1 136 

Godkännande av Föreståndare 

Nytt - Ingår 

Förnyat 2 1 1 136 

Förlängt 3 - Ingår 

Mindre komplettering av gällande tillstånd (ej 

utökad tid) 
  2 2 272 

Avslag   1 1 136 

1) Om det gamla tillståndet förlängs och ansökan innehåller alla nödvändiga dokument för tillståndsprövningen 

debiteras en lägre avgift. Har någon förändring skett i verksamheten behöver verksamheten söka nytt tillstånd. 

2) Avgift tas ut vid byte av föreståndare i de fall där nytt tillstånd inte söks 

3) Vid förlängning av tillstånd ingår godkännande av föreståndare 
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2 AVGIFTER FÖR TJÄNSTER OCH SERVICE 

2.1 SERVICE OCH UTBILDNING 

PERSONAL KOSTNAD/ PRIS KR 

Utbildning, instruktör, föreläsare tim 956 

Serviceuppdrag, Säkerhetsvakt tim 956 

   

UTBILDNING (Kursinnehåll kan hämtas på Räddningstjänstens hemsida)   

Brandutbildning, grund 3 tim max 15 pers. (kostnad för släckare tillkommer) kurs 4 304 

Brandskyddsombud 3 tim max 15 pers. kurs 4 304 

Företagsbesök ”brand” 2 tim max 15pers. kurs 3 228 

Första hjälpen inkl. HLR 3,5 tim max 12 pers. (297kr/pers. tillkommer för kursmtrl) kurs 4 842 

Första hjälpen exkl. HLR 2 tim max 12 pers. (224kr/pers. tillkommer för kursmtrl) kurs 3 228 

Barn HLR, 1,5 tim, max 8 pers. (kursmtrl ingår) kurs 2 690 

Vuxen HLR, 2 tim max 15 pers. (48 kr/pers. tillkommer för kursmtrl) kurs 3 228 

Kundanpassade utbildningar pris offereras 

 
  

AUTOMATISKT BRANDLARM   

Avgifterna styrs av räddningstjänstens merkostnader för administration, 

beredskapshållning, kontroll och återställning av larm. Avgifterna är 

fastlagda av Förbundsdirektionen och justeras årligen. Vid upprättande 

av nytt avtal debiteras kunden en anslutningsavgift, därefter kommer en 

årlig avgift debiteras. Vid upprättande av nytt avtal debiteras kunden en 

anslutningsavgift, därefter kommer en årlig avgift debiteras. 

Anläggning som är 

primärt ansluten till: 

RMB 
SOS 

alarm 

PRIS KR 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. 
5 349 4 711 

*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. 
  

   

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. 

3 947 3 947 

   

Onödigt larm   

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. 

5 858 5 858 
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ÖVRIGA LARM OCH SERVICEUPPDRAG KOSTNAD/ PRIS KR 

Anslutningsavgift*   

Avgift för anslutning för övriga larm eller kameraövervakning till 

räddningstjänsten och administration kring upprättande av avtal 
objekt 5 349 

*Anläggningsägaren står för kostnad av larmsändare och kostnader i samband med 

montering av denna. 
  

   

Årsavgift   

Driftslarm   5 349 

Passagesystem  5 349 

Inbrottslarm  5 349 

Gaslarm  5 349 

Sprinkler  3 947 

Infrysningslarm (frysboxar storkök m.m.)  3 947 

Hisslarm  3 947 

Överfallslarm  3 947 

SMS  3 331 

Åtgärd teknisk service/fellarm/hissöppning  utryckning 3 757 

Åtgärd teknisk service/fellarm/hissöppning                              aktiverad personal, ej utryckning 956 

   

Andningsskydd – kontroll och service (ej för uthyrning)   

Komplett andningsapparat st 956 

Regulator                                                                st 478 

Mask med andningsventil st 478 

Fyllning av luftflaska st 159 

Hanteringskostnad för provtryckning av luftflaska (exkl. frakt) st 239 

Övrigt arbete rökskyddsarbete tim 956 

Reservdelar tillkommer, debiteras enl. Interspiros/Drägers prislista   

   

Övrigt   

Flagglina, montering (endast inom Lysekils och Uddevallas tätorter) tim 2 597 

Rullbandstest, 20 min (gäller ej anställda och sökande till RMB) person 319 

 

2.2 UTHYRNING – RÄDDNINGSUTRUSTNING 

Uthyrning av fordon och materiel skall ses som en service när de företag som normalt hyr ut 

motsvarande utrustning på grund av olika orsaker inte kan erbjuda dessa tjänster, t.ex. nätter och 

helger när företagen hålls stängda. 

FORDON/BÅTAR (kostnad för personal tillkommer) KOSTNAD/ PRIS KR 

Höjdfordon 30 m tim 1 641 

Tungt fordon > 3.5 ton, stor båt tim 888 

Lätt fordon < 3.5 ton, liten båt  tim 445 

Vattentank 10 m3 dygn 991 
Vid vattentransport tillkommer kostnad för vatten (enl. aktuell Va-taxa för respektive 

medlemskommun) 
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MOTORSPRUTOR OCH LÄNSPUMPAR (inkl. bränsle) KOSTNAD/ PRIS KR 
Motorspruta < 500 l/min tim 247 
Motorspruta 500 - 1000 l/min tim 363 

Motorspruta >1000 l/min (personalkostnad tillkommer) tim 618 
Eldriven Länspump < 350 l/min dygn 370 
Eldriven Länspump >350 i/min dygn 618 
Vattendammsugare dygn 618 
I ersättningen 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   

El-generator < 5 kW dygn 740 

El-generator > 5 kW dygn 1 481 
Eldriven rökgasfläkt dygn 740 
   

LÄNSOR   

Oljelänsa, inkl. tillbehör (personalkostnad för rengöring/lagning tillkommer) dygn/längd 305 

Engångslänsa inköpspris + 30 % 
   

SLANG OCH ARMATURER   

Brandslang                                                                                  1-7 dygn längd 580 

”                                                                                                  8-14 dygn längd 808 

”                                                                                                15-30 dygn längd 999 

Tvättning och provtryckning  längd 198 

Lagning  vulk 126 

Omkoppling (exkl. mtrl) st 126 

Byte av packning (exkl. mtrl) st 103 

Packning av slang st 103 

Gren- och strålrör                                                                      1-7 dygn st 259 

”                                                                                                 8-14 dygn st 321 

”                                                                                               15-30 dygn st 347 

   

HANDBRANDSLÄCKARE   

Hyra handbrandsläckare (exkl. ev. omladdning) dygn 123 

Omladdning:      

– kolsyresläckare, CO2 st 418 

– pulversläckare 2kg st 259 

– pulversläckare 3kg st 339 

– pulversläckare 6kg st 530 

– pulversläckare >10kg st 759 

– Skumsläckare 10 liter     st 445 

   

ÖVNINGSDOCKOR   

Brand/räddningsdocka dygn 431 

   

FÖRBRUKNINGSMATERIEL   

Skumvätska, drivmedel, sorptionsmedel m.m. inköpspris + 30 % 
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3 TILLHANDAHÅLLANDE AV ALLMÄNA 

HANDLINGAR 

För tillhandahållandet av allmänna handlingar finns bestämmelser i tryckfrihetsförordningen. Enligt 

förordningens 2 kap § 13 har den som önskar ta del av allmän handling att få avskrift eller kopia av 

handlingen till den del den får lämnas ut. Skyldighet föreligger dock ej att lämna ut ADB–

upptagning i annan form än utskrift. Ej heller föreligger skyldighet att framställa kopia av karta, 

ritning, bild eller andra tekniska uppdrag än ADB upptagningar om svårighet möter och 

handlingen kan tillhandahållas på stället. 

Följande avgifter gäller tills vidare: 

• För kopia av allmän handling i svart/vitt tas en avgift ut om beställningen omfattar tio (10) 

sidor eller mer. Avgiften för en beställning om tio sidor är 100 kr. För varje sida därutöver är 

avgiften 8 kr. 

• För kopia av allmän handling i färg tas en avgift ut om beställningen omfattar tio (10) sidor 

eller mer. Avgiften för en beställning om tio sidor är 129 kr. För varje sida därutöver är 

avgiften 14 kr. 

• För utskrift av upptagning för automatisk databehandling tas en avgift ut på motsvarande 

sätt som för kopia av allmän handling. 

• Ovanstående gäller även när handlingen sänds via fax. 

• Förbundet skall, när avgift tas ut, samtidigt ta ut ersättning för portokostnad samt för 

eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller 

liknande förmedling sända begärda handlingen eller kopian till mottagaren. 

• Avgiften betalas kontant om ej särskilda omständigheter föranleder annan ordning. 


