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Drabbade kommuner och räddningstjänster 

  

 

Information inför ansökan om ersättning för 
räddningstjänstkostnader med anledning av 
de många och stora skogsbränderna under 
sommaren 2018 

 
Villkor för ersättning  
Vid en större räddningsinsats där kostnaderna överstiger kommunens självrisk 
har ni rätt till statlig ersättning. Flera av sommarens bränder bedöms innebära 
rätt till ersättning. Ersättning medges för kostnader som uppstått från det att 
insatsen startade till dess att räddningsledaren avslutar insatsen. Ersättning 
kommer att beviljas för de kostnader som är direkt kopplade till 
räddningsinsatsen enligt 7 kap. 3 § LSO och i enlighet med ”Statens 
räddningsverks allmänna råd och kommentarer om ersättning till kommuner 
för räddningstjänst och viss sanering” (SRVFS 2004:11) samt rättspraxis på 
området. 
 
För att minska påfrestningen på er likviditet kommer följande 
räddningstjänstkostnader att ersättas direkt av MSB:  
 

- Hjälpande kommuners kostnader för räddningsinsatsen. Ni ombeds 
meddela berörd hjälpande kommun att er insats omfattas av statlig 
ersättning så att de kan skicka ersättningsanspråk direkt till MSB. 

- Externa leverantörers insatskostnader som Länsstyrelsers har betalat 
inom ramen för övertagen räddningsinsats. 

- Kostnader för utländska flygresurser. 

- Kostnader för utländsk markpersonal. 

 
Ansökan om ersättning från er kommer således att avse övriga kostnader för 
räddningsinsatsen. Ansökan om ersättning för den aktuella räddningsinsatsen 
kan lämnas in till MSB som delansökningar.  
 
Ersättning enligt LSO är inte mervärdesskattepliktig då kommunen har rätt att 
rekvirera ingående moms. Ansökan om ersättning ska således avse exklusive 
moms.  
 
Ansökan om ersättning för räddningsinsatsen samt eventuella frågor skickas 
via mail till ersattning@msb.se. 
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I andra hand kan frågor också ställas på telefon 010-240 5656 måndag till 
fredag mellan kl. 09.00-16.00. 
 

Vägledning inför ansökan om ersättning 

På msb.se finns mer information om ansökan samt mallar: 
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Stod-och-
ersattningar/Ersattning-kommuner-enligt-LSO/ 
 

Beräknad självrisk 2018 Självrisk för alla kommuner avseende 

2018. 

Schablonersättning 2018 Beräknade schablonbelopp för 

kommunal materiel, schablonbeloppen 

återfinns i Mall Ersättning kommun 

under flik kostnader materiel, 

maskinfordon. 

SRVFS 20014:11 allmänna råd och 

kommentarer om ersättning till 

kommuner för räddningstjänst och 

viss sanering 

Reglerar ersättning till kommuner 

enligt LSO (lagen om skydd mot 

olyckor). 

Ansökan ersättning räddningstjänst  

 

Ett försättsblad till Mall Ersättning 

kommun med uppgifter om sökande 

kommun, pg för betalning, redogörelse 

för insatsen, insatsperiod och plats, 

yrkan om ersättning samt underskrift. 

Mall Ersättning kommun 

 

Excelmall för den kommun som 

ansöker om ersättning. Mallen 

innehåller olika flikar för olika typer av 

kostnader som kan uppstå i en 

räddningsinsats: 

 Personalkostnader  
 Materielkostnader 
 Kostnader för hjälpande 

kommuner (fylls i om de 
hjälpande kommunerna inte 
skickat ansökan direkt till 
MSB) 

 Övriga omkostnader. I de fall 
kommunen haft utlägg för de 
internationella resurserna ska 
även dessa äskas ersättning för 
i ansökan 

Mall Ersättning hjälpande kommun Mallen innehåller samtliga delar som 

för den ansökande kommunen men 

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Stod-och-ersattningar/Ersattning-kommuner-enligt-LSO/
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Stod-och-ersattningar/Ersattning-kommuner-enligt-LSO/
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 utan självrisk och övergripande 

schablonbelopp om 1 %. 

 
För att verifiera kostnader är det lämpligt att så långt som möjligt använda sig 
av kommunens redan etablerade rutiner, t.ex. redovisningssystem.  
Som angivits ovan utgår ersättning i enlighet med SRVFS 2004:11. 
Utgångspunkten för ersättningen är att den ska täcka den faktiska kostnaden 
kommunen har haft för insatsen. Nedan ges vägledning i hur det allmänna 
rådet bör tillämpas. 
 
Personalkostnader  
Direkta lönekostnader (inklusive sociala avgifter, personalomkostnader [po] 
och i förekommande fall semestersättning) för arbete i samband med den 
aktuella insatsen. Personalkostnaderna ska fördelas på olika 
personalkategorier i enlighet med Mall Ersättning kommun alternativt utdrag 
ur kommunens redovisningssystem, t.ex. lönelistor som visar faktiska 
personalkostnader. 
 
Kommunal materiel  
I enlighet med SRVFS 2004:11 ersätts kommunal materiel utifrån två 
utgångspunkter:  
 

1. Materiel som använts och förslitits i räddningsinsatsen ersätts enligt 
schablon utifrån hur lång tid materielen har använts. Som tid räknas all 
användningstid mellan hämtning och återlämning av materiel. 
Ersättning betalas inte med större belopp än nyanskaffningsvärdet av 
materielen. För brandslang utgår schablonersättning med högst 75 % 
av nyanskaffningsvärdet. 

2. För materiel som har skadats, förbrukats eller förkommit lämnas 
ersättning för nyanskaffning av motsvarande materiel. Ersättningen ges 
utifrån nyanskaffningsvärde med avdrag för ålder etc. för den materiel 
som förbrukats.  

Kostnader hjälpande kommun 
Hjälpande kommuner kan skicka sin ansökan direkt till MSB. Förutsättning för 
ersättning är att drabbad kommun har startat ett ersättningsärende hos MSB 
och att självrisken kan antas vara överskriden. Drabbade kommuner bör även 
bifoga en lista över hjälpande kommuner till MSB. 
 
Övriga kostnader  
Kostnader för förbrukning, inköpta tjänster och reparationer ersätts utifrån 
kopior av fakturor. 

 

 


