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TAXA FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING-HÅBO 

1 Personal
Räddningstjänstens vision är att:

 Skador på liv, egendom och miljö ska förhindras genom en effektiv räddningsinsats.

 Inga olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska ske i verksamheter där tillsyn 
genomförs enligt LSO och LBE.

 Inga bränder ska uppstå på grund av eldstäder som omfattas av kraven på rengöring  & 
brandskyddskontroll.

 Kommuninvånarna har kunskap om hur risker förebyggs och har förmågan att göra en egen 
första insats.

För att nå visionen är Räddningstjänstens strategi att erbjuda information och rådgivning i Enköping 
och Håbo. Detta görs till självkostnadspris. Tjänster som inte leder mot Räddningstjänstens vision 
eller bidrar till kommunernas strategiska mål nekas. Utbildningar för företag och myndigheter sker i 
samarbete med Brandskyddsföreningen enligt deras prislista.

Personalkostnad 513:-/tim
Påbörjad timme räknas alltid som hel timme. Grundas på lönekostnad , räknas upp årligen med PKV.

2 Utbildning
Räddningstjänsten har uppdraget att utbilda medlemskommunernas personal i brandskydd och 
sjukvård. Utöver dessa kurser genomförs även utbildning av skolelever. Detta sker som ordinarie 
verksamhet utan kostnad för kommunerna.

Vid rådgivning/information till föreningar och organisationer tillämpas faktisk personalkostnad.

Viss utbildning för företag och större organisationer genomförs. För instruktörer vid dessa 
utbildningar utgår ersättning enligt nedanstående.

Tjänst Grund Taxa
Rådgivning/Information Personalkostnad 513:-/tim 
Instruktörsarvode vid extern kurs Personalkostnad / 1,5 342:-/tim
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3 Uppdrag
Tjänst Grund Taxa
IVPA RIB Enligt avtal 2014. 1 800:- med juni 2012 

som bas. Uppräknas 90 % av index-
förändring av föregående år enligt SNI 
2007 B-S ex O (AKI tjänstemän privat) prel.

2 271:-/uppdrag

IVPA Heltid Enligt avtal 2014. 200:- med juni 2012 som 
bas. Uppräknas 90 % av index-förändring 
av föregående år enligt SNI 2007 B-S ex O 
(AKI tjänstemän privat) prel.

252:-/uppdrag

Transport i terräng
 

Avtal regionen. Personalkostnad samt 
MSB schablonersättning.

513:-/mantim
Materiel i tabell nedan

Vägsanering Enligt Brandskyddsföreningens avtal och 
prislista.

Sanering järnväg Enligt Brandskyddsföreningens avtal och 
prislista.

Restvärdesräddning Enligt Brandskyddsföreningens avtal och 
prislista.

Sjöräddningsuppdrag Enligt Brandskyddsföreningens prislista.

Hissöppning 5 x personalersättning + Grundavgift 
Enligt SVBF prislista för RVR.

3 813:- per uppdrag

Rullbandstest Personalkostnad 1 timme 513:- ex moms

Utrymningsövning 3 x personalkostnad + Fordon 1 977:-

Anslutningsavgift 
automatiska brandlarm

AKI, SNI 2007 Arbetare 25-30,33 aug med 
2019 som basår (1.370:-).

1 441:-

Årsavgift automatiska 
brandlarm

AKI, SNI 2007 Arbetare 25-30,33 aug med 
2019 som basår (2.280:-).

2 399:-/år

Onödiga automatiska 
brandlarm

AKI, SNI 2007 Arbetare 25-30,33 aug med 
2019 som basår (8.350:-).

8 786:-/utryckning

Moms tillkommer om inte annat anges.
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3.1 MSB schablonersättning för långvarig räddningstjänst
Pris-grupp Ersättning Typ och exempel på utrustning

1 465:-/tim Inköpspris 1-5 Mkr. Maskinstege, hävare, brandfordon, specialfordon.

2 310:-/tim Inköpspris 100 Tkr-1 Mkr. Båtar, fordon, motorsprutor klass 2 och 3.

3 155:-/tim Inköpspris 10- 100 Tkr.
Motorsprutor klass 1-2, skumaggregat, andningsapparater, mindre båtar mm.

4 116:-/tim Inköpspris 10-100 Tkr. 
Generatorer, hydraulverktyg, kemdräkter, vattenkanoner, rökfläktar mm.

5 78:-/tim Inköpspris < 10 Tkr. 
Länspumpar, kempumpar, sågverktyg, motorkap.

6 39:-/tim Inköpspris < 10 Tkr. Gasindikatorer, kemoveraller, kom.radio, domkrafter, stegar, 
belysningsmtrl, självresande bassäng. 

7 155:-/dygn Brandslang. Ersättningen inkluderar erforderlig slangarmatur, grenrör, strålrör mm.

8 155:-/dygn Oljelänsa. Ersättningen avser per användningstillfälle. 

Prislistan används i de fall räddningstjänsten väljer att hyra ut utrustning. Uppräknas med prisindex 
för inhemsk tillgång ITPI SPIN 2007, prisgrupp 28 övriga maskiner, M12 föregående år.
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Taxor för myndighetsutövning beslutade i KF. Enköping § 49 2015 och Håbo § 47 2014.
Taxorna uppräknas årligen enligt PKV-index enligt beslut i KF. Enköping § 193 2016 och Håbo § 149 2016.
Underlaget till Taxa 2021 utgörs av PKV-index daterat 2020-12-15.

4 Tillsyn
Avgift för tillsyn enligt LSO och LBE utgörs av en grundavgift (2 940:-) och en rörlig avgift (875:-/tim). 
Avgiften är baserad på de fasta kostnader förbundet har för tillsynsverksamheten. Grundavgiften 
omfattar förarbete, restid, protokollskrivning samt arkivering. Den rörliga avgiften omfattar den tid 
tillsynsbesöket tar på plats. Ett tillsynsbesök debiteras alltid med minst två timmar. Alla tillsynsbesök 
ska normalt följas upp genom återbesök på plats. Kan tillsynen inte avslutas i samband med 
återbesöket avgiftsbeläggs återbesöket med en rörlig avgift med minst två timmar. 

Tillsynsbesök, 2 tim eller mindre 4 690:-
Tillsynsbesök, mer än 2 tim 4 690:- + 875:-/tim
Återbesök, brister åtgärdade Ingen avgift
Återbesök, brister kvarstår 1 750:-
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5 Tillstånd
Avgift för tillståndsprövning utgörs av fast schablontid baserad på uppskattad handläggningstid för 
olika typärenden. För denna tid debiteras en rörlig avgift (800:-/tim). Den rörliga avgiften är baserad 
på de fasta kostnader förbundet har för tillståndsprövningen. Avgiften omfattar registrering, 
underlagskontroll, remisshantering, granskning, beslut, expediering, arkivering, avsyning samt restid.

5.1 Brandfarliga varor

Tillståndstyp Omfattning Tid Avgift
Nytt tillstånd (tim) (kr)
Mycket enkel Mycket enkel handläggning. Ansökan avser hantering av mycket liten 

mängd brandfarlig vara. Ärendet omfattar normalt inte remiss till annan 
myndighet eller besök på plats.

Ex: mycket begränsad hantering

4,5 3 830

Enkel Enkel handläggning. Ansökan avser begränsade mängder. Ärendet 
omfattar normalt inte remiss till annan myndighet. Besök på plats inför 
beviljande av tillstånd eller genom avsyning ingår normalt i prövningen. 

Ex: skola, restaurang och försäljningsställe 

7 5 960

Medel Medelsvår handläggning. Ansökan avser hantering av omfattande 
mängder med omfattande krav om dokumentation som ska lämnas in. 
Ärendet omfattar normalt remiss till annan myndighet och besök på plats 
inför beviljande av tillstånd eller genom avsyning.

Ex: bensinstation, verkstad, enklare industri, lantbruk

9 7 660

Komplicerad Komplicerad handläggning. Ansökan avser om-fattande och komplex 
hantering. Mycket omfattande krav om dokumentation som ska lämnas 
in. Ärendet omfattar remiss till flera andra myndigheter och besök på 
plats inför beviljande av tillstånd samt vid avsyning.

Ex: industri, 2:4-anläggning (farlig verksamhet)

16 13 620

Ny tillståndshavare Byte av tillståndshavare, inga övriga ändringar i tillståndet. 3 2 550

Utökad omfattning Utökad omfattning utan förändrad riskbild (större volym men samma typ 
av brandfarlig vara). Om utökningen innebär väsentlig ändring av 
riskbilden ska istället nytt tillstånd sökas. 

Ex: från 700 liter brandfarlig vätska till 1000 liter.

6 5 110

Förnyat tillstånd Förnyelse av tidigare tillstånd utan övriga ändringar i tillståndet. Övriga 
ändringar i tillståndet medför krav om nytt tillstånd.

4,5 3 830

Avslag Tillstånd beviljas inte. 2,5 2 130

Timdebitering Timdebitering kan tillämpas för ansökningshandlingar som inte är 
kompletta och/eller för onormalt tidskrävande tillståndsprövning.

850 kr/tim
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5.2 Explosiva varor

Tillståndstyp Omfattning Tid Avgift
Nytt tillstånd (tim) (kr)
Mycket enkel Mycket enkel handläggning. Ansökan avser hantering av mycket liten mängd 

explosiv vara. Ärendet omfattar normalt inte remiss till annan myndighet än 
polisen.

Ex: < 25 kg pyrotekniska artiklar inom riskklass 1.3 och 1.4 (stenspräckare och därtill 
hörande tändsatser)

5,5 4 680

Enkel Enkel handläggning. Ansökan avser begränsade mängder. Ärendet omfattar 
normalt inte remiss till annan myndighet än polis. Besök på plats inför 
beviljande av tillstånd eller genom avsyning ingår normalt i prövningen. 

8 6 750

Medel Medelsvår handläggning. Ansökan avser hantering av omfattande mängder. 
Omfattande krav om dokumen-tation som ska lämnas in. Ärendet omfattar 
normalt remisser till andra myndigheter och besök på plats inför beviljande 
av tillstånd eller genom avsyning.

10 8 430

Komplicerad Komplicerad handläggning. Ansökan avser omfattande och komplex 
hantering. Mycket om-fattande krav om dokumentation som ska lämnas in. 
Ärendet omfattar remisser till andra myndigheter och besök på plats inför 
beviljande av tillstånd samt vid avsyning.

17 14 470

Ny tillståndshavare Byte av tillståndshavare, inga övriga ändringar i tillståndet. 4 3 410

Utökad omfattning Utökad omfattning utan förändrad riskbild (större volym men samma typ av 
explosiv vara). Om utökningen innebär väsentlig ändring av riskbilden ska 
istället nytt tillstånd sökas. 

Ex: utökad mängd från 50 kg explosiva varor till 75 kg.

7 5 960

Förnyat tillstånd Förnyelse av tidigare tillstånd utan övriga ändringar i tillståndet. Övriga 
ändringar i tillståndet medför krav om nytt tillstånd.

5 4 260

Avslag Tillstånd beviljas inte. 2,5 2 130

Godkänna ny 
föreståndare

Ny föreståndare utan övriga tillståndsändringar. 

Vid ansökan om nytt tillstånd ingår godkännande av föreståndare i ordinarie avgift för 
nytt tillstånd.

2,5 2 130

Timdebitering Timdebitering kan tillämpas för ansökningshandlingar som inte är kompletta 
och/eller för onormalt tidskrävande tillståndsprövning.

850 kr/tim

6 Samråd inför hetarbeten
Avgift för samråd, enligt LBE 9§, inför reparations- eller underhållsarbeten utgörs av en rörlig avgift 
(875:-/tim) som omfattar samrådstiden på plats. Avgiften är baserad på samma fasta kostnader som 
förbundet har för tillsynsverksamheten. Ett samråd debiteras alltid med minst två timmar.
Samråd, 2 tim eller mindre 1 750:-
Samråd, mer än 2 tim 1 750:- + 875:-/tim
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7 Avgifter för sotning och brandskyddskontroll
Taxor för sotning och brandskyddskontroll är beslutade i KF. Enköping § 183 2015 och Håbo § 87 2015.

Taxan revideras enligt cirkulär från SKL 1 juli varje år efter beslut från förbundsdirektionen. 

Enfamiljshus – sotning/rengöring och brandskyddskontroll Pris
(ex moms)

Sotningsavgift per objekt 496
Sotningsavgift per tillkommande objekt i samma byggnad 161
Brandskyddskontroll per objekt 681
Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma byggnad 219
Samtidig sotning och Brandskyddskontroll i samma byggnad 1 022
Samtidig sotning och brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma byggnad 438

Övriga fastigheter – sotning/rengöring och brandskyddskontroll Pris
(ex moms)

Sotningsavgift per mantimme 485
Brandskyddskontroll per mantimme 657
Samtidig sotning och brandskyddskontroll per mantimme 657

Eventuell avbokning eller ombokning måste ske senast kl 12:00 vardagen innan bokad tid. Annars 
faktureras fullt pris. Detta gäller även om det inte går att utföra sotning eller brandskyddskontroll på 
grund av något som fastighetsägaren orsakat.

För begärd sotning/rengöring eller brandskyddskontroll på annan tid än vardagar 07:00-16:00 utgår 
dubbel avgift.


