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Schablonersättning 2021 - Statlig ersättning till kommuner 

enligt lagen om skydd mot olyckor 

Då en kommun medges statlig ersättning enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (7 
kap. 2 -3 §§) tillämpas schablonersättning för kommunal materiel som använts vid en 
räddnings- eller saneringsinsats. För sådan insats som inletts under kalenderåret 2021 ska 
schablonersättning medges enligt nedanstående tabell. Ersättningen är indexreglerad och 
omräknas varje kalenderårsskifte. För utförlig information om vilka typer av utrustning 
som ingår i respektive prisgrupp hänvisas till SRVFS 2004:11 ”Statens räddningsverks 
allmänna råd och kommentarer om ersättning till kommuner för räddningstjänst och 
viss sanering” (kan hämtas från MSBs webbplats www.msb.se).  
För ytterligare information om indexberäkning samt uppgift om kontaktpersoner vid MSB, 

se nästa sida. 

 

Pris-

grupp 

Schablonersättning  

 

Kronor  *)  

Typ och exempel på utrustning 

 
1 

463 

Inköpspris 1-5 Mkr. Tidsödande återställnings-
arbete. 
Schaktmaskiner, maskinstege, hävare, 
brandfordon, specialfordon. 
 

 
2 309 

Inköpspris 100 Tkr-1 Mkr. Tidsödande åter-
ställningsarbete. 
Båtar, fordon, motorsprutor klass 2 och 3. 

 
3 

154 

Inköpspris 10- 100 Tkr. Tidsödande åter-
ställningsarbete. 
Motorsprutor klass 1-2, skumaggregat, 
andningsapparater, mindre båtar mm. 

 
4 

116 

Inköpspris 10-100 Tkr. Normalt ringa åter-
ställningsarbete.  
Generatorer, hydraulverktyg, kemdräkter, 
vattenkanoner, rökfläktar mm. 

 
5 

77 

Inköpspris < 10 Tkr. Utsätts för hårt slitage, 
tidsödande återställningsarbete. 
Länspumpar, kempumpar, sågverktyg, 
motorkap. 

 
6 

39 

Inköpspris < 10 Tkr. Ringa återställningsarbete. 
Gasindikatorer, kemoveraller, kom.radio, 
domkrafter, stegar, belysningsmtrl, 
självresande bassäng. 

    

Datum 

2021-04-08 

  

Enheten för inriktning av skydd mot olyckor 

Johan Olsson 

010-240 5260 

Johan.Olsson@msb.se 

 

https://www.msb.se/
http://www.msb.se/
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7 154 

Brandslang. Ersättningen inkluderar erforderlig 
slangarmatur, grenrör, strålrör mm. 
Ersättningen avser per dygn. 

 
8 

154 
Oljelänsa. Ersättningen avser per 
användningstillfälle. 

*) Prisgrupperna 1 – 6 avser ersättning per timme, prisgrupp 7 per dygn och prisgrupp 8 

per användningstillfälle. Minimiersättning medges alltid för prisgrupp 1 – 6 för fyra (4) 

timmar och för prisgrupp 7 för två (2) dygn även om utrustningen använts kortare tid. 

Schablonersättning för kommunal materiel, 

beräkningsgrunder för index 
 
I SRVFS 2004:11 ”Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om ersättning 
till kommuner för räddningstjänst och viss sanering” framgår att schablonersättning för 
kommunal materiel är kopplad till index. Gällande index angavs i SRVFS 2004:11 vara ITPI 
Prod SNI97:29. SNI97 ändrades därefter av Statistiska Centralbyrån, SCB, till ITPI SPIN 
2002 och produktgruppen 29 som omfattade varugruppen ”Maskiner utom 
kontorsmaskiner och datorer”. Från 2011 har SPIN 2002 ersatts av SPIN 2007 och 
prisgrupp 28 övriga maskiner. Från 2019 har SPIN 2007 ersatts av SPIN 2015, indexet 
avviker från SPIN 2007 vilket medför en tillkommande uppräkning motsvarande SPIN 
2007. Indexomräkning av beloppen görs av MSB varje kalenderårsskifte för kommande 
kalenderår och grundas på uppgifter som tillhandahålls av SCB. Basmånad/startmånad för 
omräkningen är december år 2003 då index för SPIN 2007 prisgrupp 28 var 96,7.  
Omräkning sker med det indextal som gäller för december månad. Exempel: för att få fram 
beloppen för år 2021 så divideras de grundbelopp som gäller för prisgrupperna (se SRVFS 
2004:11) med indextalet för basmånaden/startmånaden december 2003 (d.v.s. 96,7) för att 
därefter multipliceras med uppräknat index för december månad 2020. 

Indexuppräkning för 2021 

Enligt uppgifter från SCB är index för ITPI Prod SPIN 2015:28 i december månad 2020 
109,2, index efter uppräkning 124,4. 
Schablonbelopp för 2021 index omräknas därför enligt följande: 

 

Schablonbelopp för år 2021 = grundbelopp ÷ 96,7 x 124,4 

 
Schablonersättning för 2021 skall därmed utbetalas enligt tabell på föregående sida. 
Beloppen avrundas till närmaste krontal. Förändringen motsvarar + 28,7 procent i 
förhållande till ursprunglig prislista vilket är en sänkning med 2,2 procent från föregående 
år.  

 
Ytterligare information lämnas av: 

 
Johan Olsson  
Tel: 010 – 240 52 60 
e-post: johan.olsson@msb.se 

 

https://www.msb.se/

