Taxor och avgifter
2021

Inledning
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan
börjar gälla. Direktionen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är
publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.
Verksamheter inom ramen för ett antal taxor räknas som myndighetsutövning, vilket
innebär att moms inte tas ut.

Taxa för brandskyddskontroller
För utförande av föreskriven brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4§ lag om skydd mot
olyckor (2003:778) utgår avgifter enligt denna taxa.
Grundavgift
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll

Avgift
200 kr

Kontroll
Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal

Avgift
711 kr

Timersättning
Timersättningen utgår per person vid kontroll av storkök eller andra
komplexa anläggningar.

Avgift
911 kr

En påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme
Ej genomförd kontroll
Inställelse för utförande av ej genomförd brandskyddskontroll

200 kr

Kontroll efter föreläggande om åtgärder
Inställelse för utförande av efterkontroll
Timersättning för efterkontroll

200 kr
911 kr

En påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme

Taxa för tillsyn

Förbundet genomför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor1 (LSO) samt
enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
För genomfört tillsynsbesök enligt dessa lagstiftningar utgår avgifter enligt denna
taxa.
Tillsynsavgift
För tillsynen utgår avgift per timme för förberedande arbete,
framkörningstid, tillsynsbesök samt efterarbete.
Timersättningen utgår per person vid tillsyn av komplexa anläggningar.
En påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.

1

Tillsyn enligt bestämmelserna om farlig verksamhet i 2 kap. 4§ är avgiftsfri

Avgift
1016 kr

Avgift för tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor (LBE)
För tillståndsprövning enligt 27§ lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011)
utgår avgift enligt nedan.
Avgift
Explosiv vara
Godkännande av föreståndare
Enkel hantering (Dagsprängare utan egen förvaring etc.)
Mindre hantering (Fyrverkeriförsäljning, ammunition etc.
Större hantering (Sprängämnesförråd etc.)
Förändring under giltighetstiden (Namnändring, adressändring etc.)
Avslag
Brandfarlig vara
Tillstånd för tillfällig hantering (evenemang, byggarbetsplatser etc.)
Generellt tillstånd för tillfällig hantering (återkommande tillfällig
hantering, mässhallar etc.)
Enkel hantering (Tillstånd för bara en produkt)
Mindre hantering (Tillstånd för ett fåtal produkter)
Måttlig hantering (Bemannad bensinstation, verkstad,
försäljningsställe etc.)
Omfattande hantering (Öppen hantering, industri etc.)
Mycket omfattande hantering (Stor industri, tillverkning etc.)
Förändring under giltighetstiden (Namnändring, adressändring etc.)
Avslag

4 064 kr
6 096kr
8 128 kr
12 192 kr
2 540 kr
4 572 kr
3 048 kr
5 080 kr
6 096 kr
8 128 kr
10 160 kr
20 320 kr
30 480 kr
2 540 kr
4 572 kr

Personal
Personalkostnad - kr/tim
Brandingenjör, CSR, driftledare
Insatsledare
Styrkeledare
Brandman
Säkerhetsvakt

exkl. moms
1 016 kr
783 kr
722 kr
610 kr
610 kr

inkl. moms
1 270 kr
979 kr
903 kr
763 kr
763 kr

Minsta debitering 1 timme. Efter 1 timme debiteras per påbörjad halvtimme.
Vid säkerhetsvakt debiteras minst 3 timmar.

Tjänster
Slangvård
exkl. moms
Tvätt, provtryckning, torkning, rullning - per slang
122 kr
Lagning - per lagning
122 kr
Omkoppling exkl. material
132 kr
Byte av packning - per styck
61 kr
Packning av slang - per slang
61 kr

inkl. moms
153 kr
153 kr
165 kr
76 kr
76 kr

Övriga tjänster
Lyfthjälp
Hisslarm

inkl. moms
1 653 kr
3 445 kr

exkl. moms
1 322 kr
2 756 kr

Släckhjälp till annan kommun debiteras enligt SRV:s 2004:11.

Fordon och annan utrustning
Hyra av fordon och maskiner - kr/tim
Släckfordon, stege, tankfordon, bandvagn
Övriga fordon
Motorbåt exkl. bränsle
Släckfordon, stege, tankfordon, bandvagn dygnshyra

exkl. moms
488 kr
325 kr
325 kr

inkl. moms
610 kr
407 kr
407 kr

2 034 kr

2 543 kr

Timkostnad för förare (brandman) tillkommer enligt avgift för personal.

Uthyrning av lokaler
Lokalhyra
Rökövningshus (serviceman/tekniker ingår)
Lektionssal Vårgårda
Lektionssal Sollebrunn

exkl. moms
2 258 kr
651 kr
651 kr

inkl. moms
2 822 kr
814 kr
814 kr

Utbildning, övning och kursverksamhet
Personalkostnad - kr/tim
Instruktör
Handledare, serviceman
Utbildningar - kr/person
HLR inkl. docka och instruktörs cd 2 tim
Barn HLR - 4 tim max 8 personer
Övrigt
Hyra av Anne (övningsdocka)
Hyra av Barn-HLR-kit
Rullbandstest

exkl. moms
793 kr
610 kr

inkl. moms
992 kr
763 kr

exkl. moms
732 kr
732 kr

inkl. moms
915 kr
915 kr

exkl. moms
417 kr
1 251 kr
315 kr

inkl. moms
521 kr
1 564 kr
394 kr

Avbokningsregler:
Avbokning upp till 7 dagar före kursstart debiteras full kurskostnad.
Avbokning 7 – 14 dagar före kursstart debiteras halv kurskostnad.
Tidigare ombokning av kurser till nya kursdatum sker kostnadsfritt.

Automatiska brandlarm, inbrottslarm och larmsändare
Automatiska brandlarm
Anslutningsavgift
Årsavgift larmöverföring SOS-ansluten
Årsavgift larmöverföring AVRF-ansluten
Programmering Telecall (driftledare kr/h)
Programmering Cat 12 (driftledare kr/h)
Vid timdebitering (driftledare) är minsta debitering 1 timme.
Efter 1 timme debiteras per påbörjad halvtimme.
Materialkostnad kan tillkomma.

exkl. moms
2 410 kr
2 614 kr
5 766 kr
1 016 kr
1 016 kr

inkl. moms
3 013 kr
3 267 kr
7 208 kr
1 270 kr
1 270 kr

Tillägg
Inbrottslarm - kommunanslutna
Inbrottslarm - endast via räddningstjänsten

exkl. moms
1 180 kr
2 349 kr

inkl. moms
1 475 kr
2 937 kr

Obefogade automatlarm
Utryckning med en räddningsstyrka vid obefogat larm (falsklarm)

exkl. moms
6 305 kr

inkl. moms
7 882 kr

Övriga avgifter
Kopiering av allmänna handlingar

exkl. moms Inkl. moms

A4-format - svartvit

4 kr

5 kr

A3-format - svartvit

6 kr

7 kr

A4-format - färg

10 kr

12 kr

A3-format - färg

14 kr

18 kr

Ingen avgift tas ut vid kopiering understigande 10 sidor eller i det fallet beloppet understiger 50 kr.

