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1. Inledande bestämmelser 

1.1 Vid beräknande av tid och avstånd räknas påbörjad 
timme/dag/vecka/kilometer som hel. 

1.2 Kortast tid för debitering är en timme om inte annat anges. 

1.3 Tid beräknas från avfärd till återkomst på brandstationen. Eventuell tid för 
återställning av material tillkommer. 

1.4 Om material förkommit, förstörts eller förbrukats debiteras låntagaren för hela 
återanskaffningsvärdet. 

1.5 Vid tjänster/arbeten av speciell karaktär kan särskild överenskommelse träffas. 

1.6 För sådant som inte finns med i denna taxa, bestämmer räddningschefen eller 
den han har utsett, kostnaden. 

1.7 Uthyrt material som behövs i räddningstjänst skall omedelbart återlämnas. 
Hyreskostnaden blir då reducerad i motsvarande grad. 

1.8 Alla priser är angivna utan moms. 

1.9 Observera att personalkostnader tillkommer i vissa fall. 

 

2. Personalkostnader 
       Påbörjad timme räkas som hel timme Exkl. moms 

2.1 Personalkostnader, vardagar 07.00-17.00. 425 kr/tim 

2.2 Personalkostnader, övrig tid. 675 kr/tim 

2.3 Personalkostnad för tillsynsförrättare, vardagar 07.00 – 17.00. 1080 kr/tim 

2.4 Personalkostnad för tillsynsförrättare. Övrig tid. 1274 kr/tim 

 

3. Fordon 
       Påbörjad timme räkas som hel timme Exkl. moms 

3.1 Tunga fordon som kräver C-körkort, inkl. personal. Km 
kostnad tillkommer. Påbörjad timme räknas som hel 
timme. 

750 kr/tim 

3.2 Km-kostnad tunga fordon. 23 kr/km 

3.3 Lätta fordon. Km-kostnad, ingen timkostnad. Personalkostnad 
tillkommer. 

11 kr/km 

3.4 Båt, snöskoter och terränghjuling och liknande hyrs endast ut 
till statlig 

räddningstjänst. Återlämnas fulltankade. 

Enligt 
fjällräddningens 

prislista 

3.5 Efterbevakning i samband med avslutad räddningsinsats. Fast 
pris oavsett tid enligt överenskommelse i länet. 
Personalkostnader tillkommer. 

2200 kr/fordon 
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4. Brandpumpar 

 Exkl. moms 

 Eventuell transportkostnad enligt punkt 3. Pumpar 
återlämnas fulltankade. Del av dygn räknas som helt dygn. 

 

4.1 Klass 1. 900 kr/dygn 

4.2 Klass 2. Personalkostnad för en brandman som kör pumparna 
tillkommer. 

1800 kr/dygn 

4.3 Dränkbar pump, länspump, övriga mindre pumpar. 900 kr/dygn 

 

5. Brandslang och annat material 
 Exkl. moms 

5.1 Uthyrning av brandslang. 195 kr/längd 
och dygn 

5.2 Slang som lämnats kvar för efterbevakning efter 
skogs/gräsbrand. 

0 kr om den 
återlämnas 
hel och rullad 

5.3 Slangarmatur, brandposthuvud, grenrör, strålrör, självresande 
kar och liknande. 

95 kr/st och 
dygn 

5.4 Elverk, minsta tid för debitering är 4 timmar. Därefter debitering 
per påbörjad timme. Återlämnas fulltankad. 

90 kr/tim 

5.5 Absol eller liknande saneringsmateriel. 215 kr/säck 

5.6 Rökalstrare inkl. rökvätska 650 kr/dygn 

 

6. Trycklyftsapparater 
 Exkl. moms 

6.1 Fyllning av luftflaskor. OBS ej andningsluft, endast för 
industriellt bruk. 

275 
kr/fyllning 

 

7. Handbrandsläckare och brandmateriel 

 Exkl. moms 

7.1 Uthyrning av handbrandsläckare. Om en släckare har 
använts av hyrestagaren debiteras den som såld. 

225 kr/dygn 

7.2 Försäljning av brandsläckare, brandvarnare och liknande. Dagspris 
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8. Rådgivning, utbildning och liknande 

 Exkl. moms 

8.1 Kundanpassad brandutbildning c:a 3,5 tim inklusive praktik. 
Minst 5, max 15 deltagare.  

425 kr/deltagare 

 

8.2 Information till skolor och föreningar, dagtid. Endast teori, 
c:a 1- 1,5 tim. Inga praktiska moment. 

Endast 
resekostnad 

8.3 Transport av skadad/sjuk i terräng. Enligt samma 
överens-
kommelse som i 
Västerbotten 

8.4 Heta arbeten utbildning. Enligt utbildningskoncept 
brandskyddsföreningen.  

2900 
kr/deltagare 

8.5 HLR utbildning 3 timmar (max 10 deltagare) 

 

500 kr/deltagare 

8.6 Företaganpassad utbildning Enlig offert. 

8.7 Utfärdande av spridningsintyg 3500 kr/intyg 

8.8 Rullmattetest externt 

För ansökan till utbildning skydd mot olyckor.  

350 kr/st 

200 kr/st 

8.9 Extra kostnader kan tillkomma vid utbildning efter kontorstid.   

 
9. Lokaler 

 Exkl. moms 

9.1 Lektionssal Arvidsjaur, hel dag >4 tim/ halv dag eller kväll. 750 kr/ 425 kr 

9.2 Servicekostnad i de fall lokalen inte återställs av låntagaren. 1800 kr/tillfälle 

 

10. Larmhantering 

 Exkl. moms 

10.1 Anslutning av godkända, automatiska brand eller röklarm, 
samt hisslarm till räddningstjänstens 
utalarmeringsutrustning. 

Ingen kostnad 

10.2 Månatlig avgift för anslutna brand-, rök- eller hisslarm. 380 kr/larm 

10.3 Återställning och tillsyn vid utryckning som inte är brand. Larm 
orsakade av slarv, dåligt underhåll eller uppsåt. Vid 
nyinstallerade anläggningar debiteras från det tredje felaktiga 
larmet. Detsamma gäller för hisslarm. 

7200 kr/tillfälle 

(momsfritt) 
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11. Tillsyn och uppföljning/efterkontroller LSO och LBE.  
      Tillsynerna är inte momsbelagda. 

 
Inledande bestämmelser 

Tillsyn regleras i 5 kap.1§LSO respektive 21§LBE där det framgår att varje kommun lokalt ska kontrollera att 
bestämmelserna efterlevs inom kommunens område.  
Enligt 5kap 4§LSO respektive 21§LBE får en kommun föreskriva att en avgift skall betalas för tillsynsbesök. 
Taxan består av en grundavgift och en rörlig avgift. Underlag för beräkning av tidsomfattning framgår i bilaga 1. 
 

Grundavgift 

Grundavgiften innefattar bokning av besöket, förberedelser, körtid och dokumentationen. 
 

Rörlig timavgift 

Tid för besöket ute på platsen debiteras med hel förstatimme, därefter med påbörjad halvtimme.  
 

Uppföljningskostnad 

I den mån uppföljning kan göras via telefon alt. åtgärdskvitto ingår detta i grundavgiften efter första besöket. I de 
fall återbesök behöver ske på plats debiteras timkostnad för tiden på plats likt ovan samt ½ grundavgift. Detta 
förväntas då täcka bokning, förberedelse, restid och upprättande av tjänsteanteckning/föreläggande. 
 

Specialfall 

Om en ägare eller nyttjanderättshavare har en eller flera verksamheter där den totala tillsynen tar flera dagar, 
finns möjlighet att teckna speciell överenskommelse om avgiften. Räddningschefen äger rätt att träffa sådan 
överenskommelse.  
Räddningschefen äger rätt, om det finns särskilda skäl som motiverar en sänkning av avgiften vid ett uppdrag, 
besluta om en sådan. 
 

Överklagande av avgift 

Bestämmelser finns i förvaltningslag och speciallagstiftning. Kommunens beslut om avgiftsuttag kan överklagas 
till länsstyrelse, därefter eventuellt förvaltningsdomstol överklagande skall ske skriftligen inom tre veckor från 
mottagande av beslutet. Överklagandet ställs till länsstyrelse/förvaltningsdomstol men lämnas till 
räddningsnämnden som skickar överklagandet jämte kommunens beslutsunderlag vidare till aktuell instans. 
Om räddningstjänsten finner att överklagandet är befogat behöver det inte vidarebefordras för ny prövning. 
 

Beräkning av taxor för tillsyner på objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse enligt LSO 2:3 eller är 
tillståndspliktiga enligt LBE. Tillsynerna debiteras med grundavgift och löpande timkostnad.  

Vardagar 07.00 – 17.00 är kostnaden 1080 kr/tim och 1274 kr/tim för övrig tid.  

Påbörjad timme räknas som hel timme. 

Faktorerna 11.1 – 11.5 multipliceras med aktuell timkostnad. 
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  Faktor 

11.1 Grundavgift tillsyn LSO eller LBE 
Bokning av besök, avisering. 0,25 
Förberedelser. Granskning ritningar, tillsynsunderlag, övriga dokument. 
0,75 
Färdtid, tur och retur. 0,5 
Dokumentation, upprättande av tjänsteanteckning och föreläggande. 1,0 

2,5 

11.2 Grundavgift, samordnad tillsyn både LSO och LBE på samma objekt 
Bokning av besök, avisering. 0,25 
Förberedelser. Granskning ritningar, tillsynsunderlag, övriga dokument. 1,0 
Färdtid, tur och retur. 0,5 
Dokumentation, upprättande av tjänsteanteckning och föreläggande. 1,5 

3,25 

11.3 Grundavgift vid tillsyn på objekt som inte omfattas av kravet på skriftlig 
redogörelse enligt LSO 2:3 och övriga tillsyner. 

1,5 

11.4 Tillsyn LSO eller LBE. Grundavgift 
samt löpande 
timkostnad 

11.5 Uppföljning genom besök. Grundavgift x 
0,5, samt 
löpande 
timkostnad 

11.6 Tillsyn föranledd av anmälan eller misstanke om missförhållande som 
inte föranleder skriftlig anmärkning. 

Ingen kostnad 

11.7 Särskild tillsyn vid tillfälliga tillställningar typ tältmöten, cirkus eller tivoli. Ingen kostnad 

11.8 Om uppföljning kan ske genom telefon-, mailkontakt eller åtgärdskvitto 
ingår detta i grundavgiften 

Ingen kostnad 

11.9 Tillsyn enligt LSO 2:4 Ingen kostnad 

 
En vanlig tillsyn på 1,5 timme utförd under kontorstid kommer att kosta följande: 

Grundavgift 2,5 x 1 080 kr = 2 700 kr + löpande timkostnad 2 160 kr (1080x2). Totalt 4 860 kr 
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12. Avgifter för tillståndshandläggning av brandfarlig och explosiv vara, LBE 
 
Arvidsjaur kommun föreskriver följande med stöd av 27 och 36 §§ lagen (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor. 

 
Inledande bestämmelse 

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för:  
- kommunens prövning av ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga eller explosiva varor. 

 
Avgiftsskyldig 

2 § Avgiftsskyldig är  
- den som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor, och 
- den som ansöker om tillstånd till hantering av brandfarliga eller explosiva varor. 

 

Avgiftens storlek 

3 § Avgiften beräknas genom att ärendets handläggningstid enligt 4 § multipliceras med timkostnad enligt 5 §. 
 

Handläggningstid 

4 § Handläggningstid i samband med tillståndsprövning anges i tabell A i denna föreskrift.  
 

Timkostnad 

5 § Timkostnaden för varje timme påbörjad av handläggare är 790 kr för år 2020 och prisjusteras enligt 
KPI. 
 

Intervall för tillståndsprövning 

6 § Intervall för tillståndsprövning beslutas av räddningstjänsten på bedömningsgrunder som redovisas i 
appendix 1. 

 

Nedsättning av avgift 

7 § Om det finns särskilda skäl, får räddningschefen i det enskilda fallet, med hänsyn till verksamhetens 
omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned avgiften. 
 

Dröjsmålsränta 

8 § Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från 
förfallodagen tills betalning sker. 
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Appendix 1 – Bedömningsgrunder för beslut om tillståndstider 
 

Tillståndshandläggning 

Beräkningsprincipen för handläggningstid i samband med tillståndsprövning återges i tabell A och består av en 
grundläggande handläggningstid baserad på beräknad faktisk nedlagd tid för prövning, förberedelser, 
administrativ hantering och restid. Beräkningen grundar sig på att handläggningstiden ökar med den 
tillståndssökande anläggningens komplexitet. Bedömningsgrunder för klassificering av omfattning (låg/ 
normal/hög /mycket hög) redovisas på nästa sida. 
 

Tabell A - Grundprinciper för beräkning av handläggningstid vid tillståndshandläggning 
 

Handläggningstid 

Brandfarlig/ 
explosiv vara 
låg 

omfattning 

Brandfarlig/ 
explosiv vara 
normal 

omfattning 

Brandfarlig/ 
explosiv 
vara hög 

omfattning 

Brandfarlig/ 
explosiv vara 
mycket hög 

omfattning 

Moment 

Administrativ 
hantering 

2 2,5 3 3 

Diarieföra, skicka 
påminnelse att 
tillstånd upphör, 
tillstånds-
dokumentering, 
fakturering 

Prövning 1,5 3,5 6,5 12 

Kontroll att sökt 
hantering 
överensstämmer med 
gällande 
bestämmelser. 

Avsyningsbesök 1,5 2 2,5 3 
Förberedelse, restid, 
platsbesök 

Rörlig 
handläggningstid 

Platsbesök utöver avsyning beräknas med restid 0,75 timme och besökstid per påbörjad 
halvtimme på plats.  
Begäran om kompletterande handling på grund av att bristfälliga ansökningshandlingar 
inlämnats beräknas med 1 timme handläggningstid. 

Summa 
handläggningstid 
(exklusive ev. 
rörlig 
handläggningstid) 

5 8 12 18  

Förlängning av 
gällande tillstånd ½*handläggningstid nytt tillstånd 

Omfattar administrativ 
hantering, prövning 
och avsyningsbesök 

Mindre 
komplettering av 
gällande tillstånd 

⅓* handläggningstid nytt tillstånd 

Omfattar administrativ 
hantering och viss 
prövning 

Övertagande av 
befintligt tillstånd 

2 2 2 2 
Omfattar administrativ 
hantering och viss 
prövning 

Godkännande av 
föreståndare (om 
det inte behandlats i 
samband med 
ordinarie 
tillståndshandlägg-
ning) 

1 1 1 1 

Omfattar diarieföring 
och prövning av 
föreståndarens 
kompetens och 
lämplighet 

Avslag av 
tillståndsansökan 

2 2 2 2 
Omfattar administrativ 
hantering och 
prövning 
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Bedömningsgrunder för klassificering av omfattning 
 

Vara Hanteringsform 

Brandfarlig gas 
(liter) 

I A-byggnad* I B-byggnad** I C-byggnad*** eller utomhus 

0-60 Låg Låg Låg 

60-500 Normal Låg Låg 

500-1000 Hög Normal Normal 

1000-4000 Mycket hög Hög Normal 

4000-10 000 Mycket hög Mycket hög Hög 

Mer än 10 000 Mycket hög Mycket hög Mycket hög 

Brandfarlig vätska 
klass 1-2 (liter) 

I A-byggnad* I B-byggnad** I C-byggnad*** eller utomhus 

0-500 Låg Låg Låg 

500-1000 Normal Normal Låg 

1000-3000 Hög Normal Låg 

3000-12 000 Mycket hög Hög Normal 

12 000-50 000 Mycket hög Mycket hög Hög 

Mer än 50 000 Mycket hög Mycket hög Mycket hög 

Brandfarlig vätska 
klass 3 (liter) 

I A-byggnad* I B-byggnad** I C-byggnad*** eller utomhus 

0-500 Låg Låg Låg 

500-3000 Normal Låg Låg 

3000-12 000 Hög Normal Låg 

12 000- 50 000 Mycket hög Hög Normal 

50 000-100 000 Mycket hög Mycket hög Hög 

Mer än 100 000 Mycket hög Mycket hög Mycket hög 

Brandreaktiv vara 
(liter eller 
kilogram) 

I A-byggnad* I B-byggnad** I C-byggnad*** eller utomhus 

0-30 Normal Låg Låg 

30-200 Normal Normal Låg 

200-1000 Hög Normal Normal 

1000-10 000 Mycket hög Hög Hög 

10 000-25 000 Mycket hög Mycket hög Hög 

Mer än 25 000 Mycket hög Mycket hög Mycket hög 

Definitioner av A-, B- respektive C-byggnad ges i SÄIFS 1998:7 

Explosiv vara 
riskgrupp 1.1, 1.2 
och 1.5 (kg 
nettovikt ) 

Förvärv + 
Överföring 

Förvärv 
+ Handel 

Förvärv  + 
Förvaring 

Förvärv + 
Förvaring+ 
Överföring 

Förvärv+  

Handel+ 
Förvaring 

Förvärv+ 
Handel+ 
Förvaring+ 
Överföring 

0-10 Låg Låg Låg Låg Låg Låg 

10-60 Låg Normal Normal Normal Normal Normal 

60-500 Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

500-10 000 Normal Normal Hög Hög Hög Hög 

Mer än 10 000 Normal Normal Hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög 

Explosiv vara 
riskgrupp 1.3, 1.4 
och 1.6 (kg 
nettovikt ) 

Förvärv + 
Överföring 

Förvärv 
+ Handel 

Förvärv  + 
Förvaring 

Förvärv + 
förvaring+ 
överföring 

Förvärv + 
handel+ 
förvaring 

Förvärv+ 
Handel+ 
Förvaring+ 
Överföring 

0-25 kg Låg Låg Låg Låg Låg Låg 

25-100 Låg Låg Låg Normal Normal Normal 

100-200 Låg Normal Normal Hög Hög Hög 

200-500 Normal Normal Normal Hög Hög Hög 

500-1000 Normal Normal Hög Hög Hög Hög 

Mer än 1000 Normal Normal Hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög 
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* A-byggnad 

Byggnad där människor bor samt byggnad i vilken vanligen vistas människor som saknar anledning 
att känna till förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor.   

Hit hör bostadshus, hotell, sjukhus, kontorshus, varuhus, restaurang, bibliotek, museum, 
utställningsbyggnad, skola, kyrka och annan byggnad med samlingslokal och liknande. 

 

** B-byggnad 

Byggnad i vilken vanligen endast vistas människor som kan förutsättas känna till förekommande hantering av 
brandfarliga gaser eller vätskor. 

Anm. Hit hör industribyggnad, hantverksbyggnad, verkstadsbyggnad, parti- eller postorderlager, pumphus, 

bensinstation, färghandel, garagebyggnad, laboratoriebyggnad och liknande. 
 

*** C-byggnad 

Byggnad där människor vanligen inte vistas. 
Hit hör friliggande magasin, container, förråd o.d., ävensom del av byggnad, som med brandvägg utan dörr 
och fönster är skild från B-byggnad. Väderskydd är i detta sammanhang inte att anse som byggnad. 
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Appendix 1 - Bedömningsgrunder för beslut om tillståndstider 
 

Anläggningstyp Tillståndstid 

Anläggningar med cisterner 

Tillståndstiden likställs med kontrollintervallet för cisternen, vilket i regel är 3, 6 

eller 12 år. 

Ex: Bensinstationer 

12 år 

(6 år/3 år) 

Anläggningar i övrigt - generellt 

Viss omsättning på nyckelpersoner kan förväntas. 

Ex. Skolor, butiker, restauranger, industrier, cisterner utan krav på 

återkommande kontroll.  

6 år 

Anläggningar i övrigt 

God ordning på brandskyddet. Stor kontinuitet på verksamheten. Små 

förändringar över tid.  

Ex Industrier, cisterner utan krav på återkommande kontroll. 

12 år 

Anläggningar i övrigt 

Dålig kontinuitet på verksamheten. Täta ägarbyten. Bristfälliga rutiner.  

Ex. Restauranger 

3 år 

Utdömda cisterner 

I de fall det finns cisterner som inte uppfyller ställda krav bör tillståndstiden 

begränsas till max 2 år med villkor att cisternen behöver åtgärdas annars 

kommer inte tillståndet att förnyas. (Allmänt råd 1997:9 kap. 7.4.2-7.4.3) 

2 år 

Pyrotekniska Artiklar – förstagångssökande 

Verksamhet som kan förväntas ha dålig kontinuitet. 

Ex. Försäljningsställe för fyrverkerier. 

1 år 

Pyrotekniska Artiklar – förlängning av giltigt tillstånd 

Ex. Försäljningsställe för fyrverkerier. 
3 år 

Pyrotekniska Artiklar – förlängning av giltigt tillstånd 

Verksamhet som uppvisar god kontinuitet. 
5 år 

Explosiv vara Övrig hantering – förstagångssökande 

Förvaring, hantering etc. 
3 år 

Explosiv vara Övrig hantering – förlängning av giltigt tillstånd 

Förvaring, hantering etc. Verksamhet som uppvisar god kontinuitet. 
5 år 

 
Tillståndshandläggaren bör eftersträva 12 år i de fall det inte förväntas att verksamheten byter ägare etc. 6 år 
bör tillämpas för de fall då det förväntas att verksamheten kommer att byta nyckelpersoner. Om tillståndet 
bedöms som tveksamt eller om det bedöms att det kommer bli mycket täta ägarbyten kan man tillämpa 1 eller 
3 års tillståndstid. 
 

_____ 
 


