Bilaga 1.

Taxor förebyggande brandskydd 2020
Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara.

Avgiften för tillsyn består av två delar, dels en grundavgift enligt tabell nedan
samt en timavgift, timavgiften beror på hur lång tid tillsynsbesöket tar. Minst en
timme debiteras. Tar tillsynsbesöket längre tid än en timme debiteras varje
påbörjad halvtimme. Timavgiften för tillsynsbesöket är 1040 kr/timme.

Grundavgiften omfattar planering inför tillsynsbesöket, transporter till och från
objektet samt handläggning i form av dokumentation. Avgiften påverkas av
verksamhetens omfattning och om tillsyn endast görs enligt en av
lagstiftningarna.

GRUNDAVGIFT (timavgift tillkommer)
Verksamhetens omfattning
Efterbesiktningar och mindre verksamheter, t.ex.
industrier, kontor, samlingslokaler, skolor, bostäder,
hotell, vårdmiljöer och dylikt som inte omfattas av krav
på skriftlig redogörelse för brandskyddet eller tillstånd
enligt LBE.
Medelstora verksamheter, t.ex. samlingslokaler, skolor,
bostäder, vårdmiljöer som omfattas av kravet på skriftlig
redogörelse och/eller tillstånd enligt LBE.
Större verksamheter. t.ex. industri, hotell och dylikt som
omfattas av kravet på skriftlig redogörelse av
brandskyddet och/eller tillstånd enligt LBE.

Tillsyn
enligt LBE
eller LSO

Tillsyn
enligt LBE
och LSO

1 040 kr

2 070 kr

2 070 kr

3 110 kr

3 110 kr

4 150 kr

Teknisk Rådgivning och konsultarvode1

1 040 kr/timme

Skriftliga yttranden till myndighet och privatpersoner

1 040 kr/timme

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Parkgatan 1 Härnösand
Järnvägsgatan 80 Kramfors
Skärvsta Sollefteå

0611-870 000
0612-870 000
0620-870 000

Bilaga 2.

Taxa vid tillståndsprövning för hantering
av brandfarlig vara enligt lag (2011:1011) om
brandfarlig och explosiv vara 2020
Avgiften för tillståndsprövning är 1 040 kr/timme

Typärenden:
För nedanstående typärenden är tidsåtgången vid tillståndsprövningen och därmed
avgiften för beslutet följande.

Typärende
Mindre anläggningar, t.ex. restauranger,
mindre verkstäder och skolor
Medelstora anläggningar, t.ex.
bensinstationer.
Större anläggningar, t.ex. transportdepåer
och biogasanläggningar.

Tid timmar

Avgift kronor
4

4 150

8

8 290

12

12 440

Övriga och speciella fall.
I de fall tillståndsprövningen avviker i väsentlig grad från ovanstående typärenden
debiteras timavgift.
Oavsett om tillståndsansökan beviljas eller avslås debiteras minst en timme.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Parkgatan 1 Härnösand
Järnvägsgatan 80 Kramfors
Skärvsta Sollefteå

0611-870 000
0612-870 000
0620-870 000

Bilaga 3.

Taxa vid tillståndsprövning för hantering
av explosiv vara enligt lag (2011:1011) om
brandfarlig och explosiv vara 2020
Avgiften för tillståndsprövningen är 1 040 kr/timme

Typärenden
För nedanstående typärenden är tidsåtgången vid tillståndsprövningen och därmed avgiften
för beslutet följande:

Typärende
Godkännande av föreståndare för befintligt tillstånd
Tillstånd till förvärv och överföring inom Sverige inklusive
godkännande av föreståndare
Tillstånd till förvärv, förvaring och överföring inom Sverige
inklusive godkännande av föreståndare
Tillstånd till förvärv, förvaring, handel och överföring inom
Sverige inklusive godkännande av föreståndare

Tid timmar
1

Avgift kronor
1 050

2

2 070

5

5 180

6

6 220

Övriga och speciella fall.
I de fall tillståndsprövningen avviker i väsentlig grad från ovanstående typärenden debiteras
timavgift.
Oavsett om tillståndsansökan beviljas eller avslås debiteras minst 1 timme.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Parkgatan 1 Härnösand
Järnvägsgatan 80 Kramfors
Skärvsta Sollefteå

0611-870 000
0612-870 000
0620-870 000

Prislista för utbildning 2020

Utbildning
Kostnad
Instruktör
Andningsskyddsutbildning
HLR-kurs Vuxna max 12 deltagare/kurs
HLR-kurs Barn max 6 deltagare/kurs
Första hjälpen inkl. HLR max 10 deltagare/kurs
Heta arbeten
Brandskyddskontrollant
Egensotningsutbildning
Allmän brandutbildning
MHFA max 15 deltagare/kurs (min 10 deltagare)

1 040 kr/timme
480 kr/person
5 720 kr/kurs
5 800 kr/kurs
7 630 kr/kurs
3 400 kr/person
1 380 kr/person
740 kr/person
5 990 kr/kurs
2 400 kr/person

Samtliga priser för utbildning är exklusive moms.
Ägarkommunernas förvaltningar erhåller 20 % rabatt/utbildningstillfälle.
Övriga utbildningar offereras.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Parkgatan 1 Härnösand
Järnvägsgatan 80 Kramfors
Skärvsta Sollefteå

0611-870 000
0612-870 000
0620-870 000

Prislista för övriga tjänster och uthyrning av
material och fordon 2020
Prislistan tillämpas huvudsakligen i anslutning till räddningstjänstuppdrag samt vid
uppdrag och tjänster där priset inte ingår i avtal. Uthyrning av fordon och material sker
under förutsättning att acceptabel beredskap kan upprätthållas och i första hand till andra
myndigheter eller ägarkommunerna. Inre befäl beslutar om uthyrning.

Personal
Påbörjad första timme räknas som hel timme
Påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme för övrig tid.

690 kr/timme

Pumpar
Eldrivna och ej klassade
Klass 1
Klass 2 eller högre

80 kr/timme
160 kr/timme
320 kr/timme

Slang och armatur
Uthyrning av slanglängd
Slangvård
Lagning
Omkoppling, kostnad för koppling tillkommer
Övriga slangreparationer enligt timpris
Grenrör
Strålrör
Brandposthuvud

160 kr/dygn
210 kr/längd
140 kr/hål
190 kr/koppling
690 kr/timme
160 kr/dygn
160 kr/dygn
160 kr/dygn

Handbrandsläckare
Utlåning av handbrandsläckare

120 kr/dygn

(avser pris vid återlämnande i oanvänt skick, om släckaren använts debiteras även omladdning)

Byte/kontroll av handbrandsläckare utförs endast till ägarkommuner som mervärde.

Andningsskydd
Kontroll regulatorenhet
Kontroll andningsventil
Övriga arbeten

350 kr/styck
350 kr/styck
690 kr/timme

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Parkgatan 1 Härnösand
Järnvägsgatan 80 Kramfors
Skärvsta Sollefteå

0611-870 000
0612-870 000
0620-870 000

Automatlarm och inbrottslarm
Brandlarm onödigt larm/tekniskt fel
5 720 kr per larm
Mer än 6 onödiga larm/tekniska fel under en 12 månaders period 11 440 kr per larm
Inkoppling av anläggning
2 380 kr
Årligt abonnemang
2 380 kr/år
Inbrottslarm/tekniska fel
2 070 kr per larm
Mer än 6 inbrottslarm/tekniska fel under en 12 månaders period 4 130 kr per larm

Utlåning av lokaler
Komplett uthyrning av övningsmöjligheter, övningsområde
lektionssal och matsal
Enbart lektionssal och matsal
Grupplokal/mindre lokal
Rökövningshus för övningskväll
Använd rökvätska

2 540 kr/dag
1 430 kr/dag
950 kr/dag
1 110 kr/tillfälle
Enligt dagspris

Hisslarm nödläge
Automatiskt hisslarm

2 070 kr/tillfälle

Ersättning bärhjälp externa kunder
Enligt restvärdestaxan

På samtliga arbeten som inte är myndighetsutövning tillkommer moms.
Övrigt
Större eller längre arbeten kan offereras. Beslut om detta tas av räddningschef eller
ställföreträdande räddningschef.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Parkgatan 1 Härnösand
Järnvägsgatan 80 Kramfors
Skärvsta Sollefteå

0611-870 000
0612-870 000
0620-870 000

