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Avgifter 2023 
 
Förslag till beslut 
Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta 

• Att anta avgifter för 2023 enligt bilaga.  

 

Ärendebeskrivning 
Enligt förbundsordningen ska Direktionen varje år besluta om förbundets avgifter. Uppräkning har 
skett i likhet med tidigare år, i de flesta fall med prisindex för kommunalverksamhet, PKV 4,1%. I 
några fall har dock uppräkning skett utifrån andra faktorer.  
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Avgifter Nerikes Brandkår 2023 

 

 
 
 
 
 
 
Per-Ove Staberyd   Louise Billström 
Brandchef    Ekonomichef 



 
 
Antagen av direktionen:  
Version: 1.0 

    Handläggare: LBM/PO 

1 
 

 
 

Avgifter Nerikes Brandkår – 2023 
 

1. Personal vid utryckninstjänst (ömsesidig hjälp) 
Personal  Pris 
Utryckningspersonal heltid och deltid RIB-avtal 

 
Påbörjad halvtimme räknas alltid som hel halvtimme.  
 

2 Personaltaxa vid övriga arbeten (inklusive PO-pålägg) 
Personal Pris 
Utryckningspersonal heltid och deltid 866 kr/tim 
Brandingenjör 1 226 kr/tim 

 
Påbörjad halvtimme räknas alltid som hel halvtimme. Vid övertid ökas debiteringen med 50% för 
ovanstående tjänster. Personaltaxan ska dessutom utgöra grund för övriga serviceåtaganden som 
inte framgår av denna taxa.  
 

3. Fordon och materiel 
Fordon/Materiel Minimidebitering Pris 
Personbil 1 tim 180 kr/tim 
Milersättning i förekommande fall 1 mil 35 kr/mil 

 
Utlåning av Nerikes Brandkårs fordon och materiel ska ske restriktivt. Utlåning får endast ske om 
detta inte menligt påverkar utrycknings- eller övningsverksamheten. Fordon förutsätter medverkan 
av förbundets egen personal, dvs vid hyra av fordon tillkommer alltid kostnad för 
utryckningspersonal. Material får inte användas av personal som saknar erforderlig kompetens om 
materialen (bedöms av förbundet). Förbrukad eller förekommen materiel debiteras enligt 
personaltaxan för tid för återanskaffning plus materialkostnad. Minimiersättning är det lägsta belopp 
som debiteras. Belopp överstigande av minimiersättningen beräknas efter timkostnad.  
 

4. Automatiska brandlarm 
   Pris 
Administrativ årsavgift 2 892 kr/anläggning/år + moms 
Onödiga larm 6 369 kr + moms 
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5. Tillsyn och tillstånd brandfarliga och explosiva varor  
Tillsynstaxan tas av varje kommuns fullmäktige. 2018 gjordes taxan om där en indexuppräkning också 
finns med, vilket gör det möjligt för direktionen att fatta beslut om att räkna upp taxan med index för 
kommunal verksamhet (PKV). 
 

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)  
Ärendetyp tillsyn Avgift 
Grundavgift tillsyn LSO, timtaxa för besöket tillkommer 5 455 kr 
Grundavgift uppföljningstillsyn LSO, timtaxa för besöket tillkommer 2 182 kr 

Tillsyn enskilda förhållanden LSO, timtaxa för besöket tillkommer 2 728 kr 

Timtaxa för tillsynsbesök (räknas per påbörjad kvart, 15 min) 1 091 kr 

 
Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)  
Ärendetyp tillsyn Avgift 
Grundavgift tillsyn LBE, timtaxa för besöket tillkommer 5 455 kr 
Grundavgift uppföljningstillsyn LBE, timtaxa för besöket tillkommer 2 728 kr 

Tillsyn enskilda förhållanden LBE, timtaxa för besöket tillkommer 3 273 kr 

Timtaxa för tillsynsbesök (räknas per påbörjad kvart, 15 min) 1 091 kr 

 
Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) vid samordnad tillsyn 

 

Ärendetyp tillsyn Avgift 
Grundavgift tillsyn LSO och LBE, timtaxa för besöket tillkommer                           6 001 kr 
Grundavgift uppföljningstillsyn LSO och LBE, timtaxa för besöket tillkommer 2 728 kr 

Tillsyn enskilda förhållanden LSO och LBE, timtaxa för besöket tillkommer 3 273 kr 

Timtaxa för tillsynsbesök (räknas per påbörjad kvart, 15 min) 1 091 kr 

 
Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)  
Ärendetyp tillstånd Avgift 
Försäljningsplats explosiva varor (fyrverkerier, ammunition etc.) 6 819 kr 
Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 5 728 kr 

Förvaring av explosiv vara större omfattning > 60 kg 7 910 kr 

Godkännande av föreståndare för explosiva varor, stenspräckare, överföring av explosiver 2 455 kr 

Bensinstation obemannad 7 910 kr 

Bensinstation bemannad 12 274 kr 

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 6 819 kr 

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 11 183 kr 

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 15 547 kr 

Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 19 911 kr 

Mindre förändring av befintligt tillstånd, byte av tillståndsinnehavare 3 000 kr 

Tillfällig hantering av brandfarlig vara, byggarbetsplatser 5 182 kr 

Avslag av tillståndsansökan 3 000 kr 
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6. Diverse tjänster 
Uppdrag Bemanning Pris 
Enklare uppdrag, tank, eller höjdfordon Fordon inkl. personal 1 696 kr/tim 
Svetsvakt 2 man + släckbil 2 560 kr/tim 
Hisslarm (på begäran av hissjouren)  6 369 kr/ tillfälle 
Bevakning efter brand (efter överens-
kommelse med försäkringsbolag) 

Försäkringsbolaget debiteras för 1 
man, (NB står för en man). 

Enl. RIB-avtal 

Lyfthjälp till hemtjänsten 1 styrkeledare, 2 brandmän,  
1 brandbil 

3 428 kr/tillfälle 

Vägsanering och restvärderäddning   Enligt centrala avtal 
Tömning av bränsletank fordon 
 
 
 
 

2 man + fordon 
Pump 
Tomfat 
Absortionsmedel 
Övrig förbr.material 

2560kr/tim 
350kr/tim 

270kr/st 
180kr/säcken 

självkostnadspris 
 

7. Utbildningar 
Kurs Pris per deltagare Pris per hel kurs 
GBK, Grundläggande brandkunskap 500 kr 7 700 kr 
HLR, Hjärtlungräddning 500 kr  
HLR Barn, Hjärtlungräddning barn 500 kr  
L-ABCDE 500 kr  
Paketutbildningar: 

1.  GBK och HLR (halvdag) 
2. Första hjälpen: akut 

omhändertagande, L-ABCDE 
samt HLR (halvdag) 

3. GBK, L-ABCDE, HLR samt akut 
omhändertagande (heldag) 

 
900 kr 

 
 

900 kr 
 

1 350 kr 
 

 

Brandskyddskontrollant 2 600 kr  
(1 560 kr medlemskommun) 

 

Brandskyddssamordnare 3 435kr 
(2 080 kr medlemskommun) 

 

Utrymningsledare 700 kr 10 600 kr 
Utrymningsövning  2 700 kr (liten) 

Offert (stor) 
Hjälp på väg 2 700 kr  
Hyra utbildnings- och 
sammanträdeslokaler 

 800 kr/halvdag 

 
Samtliga priser har angivits exklusive moms. 
Vid avtal och offertförfarande kan andra priser förekomma. 
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