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1. Allmän information
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) debiterar i förekommande fall en avgift för tjänster,
användning av material och utbildning. Lagstadgad moms tillkommer på samtliga priser.
Vid ersättning av tjänst (ej räddningstjänst) och viss sanering tillämpas rekommenderad taxa från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Vid ersättning för restvärdearbete tillämpas rekommenderad taxa från Försäkringsbranschens
Restvärdesräddning (RVR). OBS! Efterbevakning debiteras enligt gällande taxa.
Påbörjad timme räknas som hel timme. Påbörjat dygn räknas som ett helt dygn.
Taxan gäller i normalfall. Förbundschefen i NÄRF kan besluta om avvikelse i taxan. Sådant beslut ska
förtecknas och redovisas till förbundets direktion.

Uppräkning
Personalkostnader uppräknas enligt budgeterad lönerevision (*AKI).
Materialkostnader uppräknas enligt *KPI januari föregående år jämfört med januari året
dessförinnan. Förändring av taxan kan aldrig resultera i ett lägre belopp än föregående års taxa.
Taxor och avgifter beträffande tillstånd och tillsyn fastställs av medlemskommunernas
kommunfullmäktige och redovisas i särskilt dokument.

*AKI = Arbetskostnadsindex
*KPI = Konsumentprisindex

Revidering
2020-12-04: Sidan 3 Allmän information, borttagen text som omfattar myndighetsutövning
Sidan 4 Tjänster, borttagen text som omfattar myndighetsutövning
Avsnitt om regelbunden tillsyn etc. är flyttad till separat dokument, Taxor 2021 Tillsyn
och tillstånd.
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2. Tjänster
Taxa, personal
Personal (AKI)
Teknisk service, ej ordinarie arbetstid
Teknisk service, ordinarie arbetstid
Teknikenhet, externa uppdrag (ordinarie arbetstid)
Åtgärd hisslarm

Enhet
tim
tim
tim
styck

Summa
1 784
906
719
8 543

Enhet
tillfälle
längd
tim
dygn 1-7
dygn 8-14
dygn 15-30
meter
Enhet
aggregat
dygn
säck

Summa
264
280
906
150
137
126
260
Summa
344
175
260

Taxa, brandmaterial

Brandmaterial (AKI)
Slang, grundavgift
Slang, tvätt, provtryckning, torkning (exklusive personalkostnad)
Slang, reparation (exklusive material)
Brandarmatur, slang
Brandarmatur, slang
Brandarmatur, slang
Länsa, engångs (inklusive destruktion)
Material vid efterföljande åtgärd (KPI)
Joniseringsaggregat, grundersättning
Joniseringsaggregat
Absol

Vid uthyrning av joniseringsaggregat tillkommer personal- och transportkostnad vid
uttransport/hämtning.
Förbrukningsmateriel debiteras med inköpspris + 30 %. Aktuell taxa är inklusive 30 %.

Sanering
För kunder med avtal, se gällande avtal. För övriga saneringsuppdrag se gällande taxa avseende
personalkostnader, transport och fordonskostnad, förbrukningsmaterial, deponeringsavgift med
mera.
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3. Transport och fordon
Taxa, fordon
Fordon (KPI)
Personbil/transportbil, grundavgift
Personbil/transportbil (personalkostnader tillkommer)
Släck/räddningsbil, lastväxlarfordon grundavgift
Släck/räddningsbil, lastväxlarfordon inkl förare
Bandvagn, grundavgift
Bandvagn hyra (inkluderar 20 fria km)
Bandvagn, Kilometeravgift (utöver 20 km)
Bandvagn, stilleståndsavgift/påbörjat dygn

Enhet
dygn
km
dygn
tim
tillfälle
tim
km
dygn

Summa
531
16
744
1 461
6 351
1 360
23
1 360

Allmänt
I grundavgiften ingår kostnad för smörjmedel, förslitning, försäkring, rengöring och iordningställande.

Bandvagn
Minst två personal från NÄRF ska medfölja bandvagnen. Personalkostnad tillkommer enligt gällande
taxa.
Hyra debiteras per timme under den tid som bandvagnen och medföljande personal arbetar med sitt
uppdrag. Stilleståndsavgift debiteras per dygn och under den tid som bandvagnen är kopplad till
uppdraget.
Om uppdraget ligger utanför stationeringsorten ska bandvagnen transporteras med lastväxlarfordon.
Kostnad för lastväxlarfordon samt personal tillkommer i dessa fall.

Personbil
I samband med samåkning till MSB:s utbildningar debiteras en taxa om 3,20 kronor per påbörjad
kilometer, exklusive moms.
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4. Kurs- och utbildningsverksamhet
Kostnader för kurser och utbildningar som inte preciseras nedan fastställs i samband med
kursplanering. Uppdragsutbildningar offereras vid varje enskilt tillfälle.

Taxa, kurs/utbildning
Kurs/utbildning (AKI)
Instruktör/utbildningsledare inkl. förberedelser
HLR, max 12 deltagare, kurstid 3 tim
HLR repetitionsutbildning, max 12 deltagare, kurstid 90 min
Utbildning medlemskommuner
Grundutbildning brandskydd, kurstid 4 tim
Grundutbildning brandskydd, repetition kurstid 2,5 tim
Grundutbildning brandskydd, repetition kl 16:00-19:00
Brandombudsutbildning, kurstid 8 tim
Brandombudsutbildning, repetition, kurstid 4 tim
Brandskyddsansvarigutbildning, kurstid 8 tim
Brandskyddsansvarigutbildning, repetition, kurstid 4 tim
Släckpraktik, kurstid 1,5 tim
Utrymningsövning exkl. rökalstrare, kurstid 2 tim
Utrymningsövning inkl. rökalstrare, kurstid 2 tim
HLR max 12 deltagare, kurstid 3 tim
HLR repetitionsutbildning, max 12 deltagare, kurstid 90 min

Enhet
tim
tillfälle
tillfälle
Enhet
tillfälle
tillfälle
tillfälle
tillfälle
tillfälle
tillfälle
tillfälle
tillfälle
tillfälle
tillfälle
tillfälle
tillfälle

Summa
1 043
4 305
1 922
Summa
7 261
3 276
4 879
16 675
6 972
14 848
7 655
4 529
2 062
2 702
3 280
1 538

*Taxa för utbildning medlemskommuner fastställs enligt avtal.
Där inget annat framgår är antalet deltagare vid varje kurstillfälle max 20 personer och min 10
personer.

Taxa, lokalhyra/utbildningsmaterial
Lokalhyra/utbildningsmaterial (KPI)
Lokalhyra lektionssal, inkl. AV-utrustning
Lokalhyra lektionssal, inkl. AV-utrustning
Rökövningshus, ej eldning i brandrum
Rökövningshus, ej eldning i brandrum
Brandövningsplatta
Brandövningsplatta
Bränsle, docka, filt, brandbord (normalt för 20 personer)
Rökalstrare
Rökalstrare
Rökalstrare, vätska
Byggtork, inklusive gasol
Räddningsdocka, stor
Räddningsdocka, stor
Räddningsdocka, liten
Räddningsdocka, liten
Branddocka, liten
Branddocka, liten
Handbrandsläckare

Enhet
halvdag/ kväll
heldag
halvdag/ kväll
heldag
halvdag/ kväll
heldag
20 pers
halvdag/ kväll

Summa
1 063
1 594
1 594
2 126
449
717
595
298

heldag
liter
tim
halvdag/ kväll
heldag
halvdag/ kväll
heldag
halvdag/ kväll
heldag
styck

542
308
425
234
372
181
329
409
702
329
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5. Automatiska brandlarm, åtgärd och larmförmedling
Taxa, åtgärd
Automatlarm, åtgärd (AKI)
Automatiskt brandlarm, anslutningsavgift (engångsavgift)
Automatiskt brandlarm, abonnemangskostnad
Automatiskt brandlarm, teknisk återställning
Automatiskt brandlarm, tekniks återställning utan avtal

Enhet
styck
år
styck
styck

Summa
4 628
2 701
8 543
20 864

Enhet
styck
år
styck
år
styck
år
styck
år
år

Summa
3 794
3 192
2 128
4 256
3 718
958
1 064
2 128
2 603

Taxa, larmförmedling
Automatlarm, larmförmedling via LC54 (AKI)
Larmförmedling, anslutningsavgift (engångskostnad)
Larmförmedling, brandlarm
Nödlarm, anslutningsavgift (engångskostnad)
Nödlarm, abonnemangsavgift
Driftlarm, anslutningsavgift (engångskostnad)
Driftlarm, abonnemangsavgift
Utalarmering, anslutningsavgift (engångskostnad)
Utalarmering, abonnemangsavgift
Utalarmering, särskilt telefonnummer för tjänsten

Åtgärd innebär att NÄRF rycker ut vid larm. NÄRF eller annan aktör utför larmförmedlingen.
Larmförmedling innebär att NÄRF förutom åtgärd även förmedlar larmet.
För mer detaljerad information se kap 4.1 Information automatiska brandlarm, LC54.
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Information automatiska brandlarm, LC54
Allmänt
Vid anslutning av nya larmpunkter inkluderar anslutningsavgiften administrativa kostnader samt
kostnader för mottagningsutrustning vid larmcentralen (LC54). Kostnader för larmanläggning,
larmsändare, larmledning/överföring etc. ingår ej utan bekostas av anläggningsägaren/innehavaren
själv.
För anslutna larm ingår att LC54 driftövervakar kommunikationslinjen mellan larmsändare och LC54
larmdator, gäller totalt avbrott i överföringen.

Larmförmedling


Omfattning/objekt:
- Mottagning av brandlarm samt aktivering av åtgärd enligt fastställd plan.
- Mottagning av fellarm med aktivering av åtgärd enligt fastställd plan.
- Larm till anläggningsskötare via exempelvis SMS och/eller e-post.
- Uppdatering av SMS/e-postadresser (uppgifter tillhandahålls av kund.)



I grundabonnemanget ingår:
- konfigurering av anslutning i Telecall larmserver (LC54) vid nyanslutning.
- 3 st. SMS-abonnenter (brand samt fellarm) baserat på 100 händelser/år.
- 5 st. e-postmottagare (brand samt fellarm).



I grundabonnemanget ingår ej:
- Kostnad för larmsändare och installation på objektet
- Kostnader för larmöverföring från objekt till Telecall larmserver SOL.
- Abonnemang och telefon för SMS-tjänsten

Åtgärd


Omfattning/objekt:
- Närmsta lediga styrka i förbundet rycker ut vid larmsignal.



I grundabonnemanget ingår:
- Konfigurering av anslutning i Telecall larmserver (LC54) vid nyanslutning.
- Utryckning av brandpersonal till larmande larmsändare.

Nödlarm


Omfattning/objekt:
- Mottagning av nödlarm från ensamarbetare med den larmades position presenterad i LC54 på
GIS-applikation.



I grundabonnemanget ingår:
- Konfigurering av anslutning i Telecall larmserver (LC54) vid nyanslutning.
- Utryckning av brandpersonal till den nödlarmades position.



I grundabonnemanget ingår ej:
- Kostnad för personsökare samt konfiguration av denna.
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Driftslarm
Tjänsten avser vidareförmedling via SMS/e-post av teknik/driftslarm.
 Omfattning/objekt:
- Vidareförmedling av teknik/driftlarm.
- Larm till exempelvis underhålls-/servicetekniker via personsökare, SMS och/eller e-post.
- Uppdatering av SMS/e-postadresser (uppgifter tillhandahålls av kund.)


I grundabonnemanget ingår:
- Konfigurering av anslutning i Telecall larmserver (LC54) vid nyanslutning.
- 4 st. SMS-abonnenter (driftlarm) baserat på 100 händelser/år.
- 5 st. e-postmottagare (brand samt fellarm).



I grundabonnemanget ingår ej:
- Kostnad för larmsändare och installation på objektet.
- Kostnader för larmöverföring från objekt till Telecall larmserver SOL.
- Abonnemang och telefon för SMS-tjänsten.
- Kostnad för eventuell personsökare samt konfiguration av denna.

Utalarmering
Mottagning av larm sker via telefon.
 Omfattning/objekt:
- Tjänsten avser mottagning och vidareförmedling av larm till nyckelpersoner/grupper till
exempelvis POSOM-grupp, tjänsteman i beredskap, kommunal krisledning/stab t ex. via
SMS/grupp-SMS.
- Uppdatering av SMS/personuppgifter (erhålles från kund).


I grundabonnemanget ingår:
- Max 10 st. anslutna SMS-abonnemang/grupp.



I grundabonnemanget ingår ej:
- Abonnemang och telefon för SMS-tjänsten.
- Särskilt telefonnummer för tjänsten.
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6. Allmänna handlingar
För utlämning av allmän handling tillämpas gällande lagstiftning.
Avgifter tas ut i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191).

7. Dataskyddsförordningen
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har en person som i någon form är registrerad rätt att begära
information om vad som är registrerat om personen.
Avgift tas ut i enlighet med dataskyddsförordningen, artikel 15 punkt 3.
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