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beslutade den 24 november 1995.

Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 79 §
räddningstjänstförordningen (1986:1107).
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Inledande bestämmelser

Utkom från trycket
den

ÄV
D

Statens räddningsverks föreskrifter om
ersättning för resa och uppehälle enligt
48 § räddningstjänstlagen (1986:1102);

]

SRVFS
1995:5

1 § Termer och begrepp som används i räddningstjänstlagen
(1986:1102) har samma betydelse i denna författning.

PP

Med en tjänstepliktig avses den som på grund av tjänsteplikt
enligt 44 § räddningstjänstlagen (1986:1102) eller frivilligt
efter anmodan av en räddningsledare medverkat i
räddningstjänst eller efter anmodan av en övningsledare
medverkat i en övning med en räddningskår.
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Resekostnadsersättning

2 § Om transportmedel inte tillhandahållits har en tjänstepliktig rätt till resekostnadsersättning enligt vad som framgår
av 3-5 §§.
Allmänt kommunikationsmedel
3 § Med allmänt kommunikationsmedel förstås tåg, fartyg,
luftfartyg, buss och spårvagn i reguljär trafik.
4 § Om en tjänstepliktig har använt allmänt kommunikationsmedel har han eller hon rätt till resekostnadsersättning
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1995:5
med ett belopp som motsvarar kostnaden för resa med billigaste färdsätt och färdväg.

Andra kommunikationsmedel

]

En tjänstepliktig har rätt till ersättning för resa med luftfartyg
endast om räddningsledaren eller övningsledaren godkänt
färdsättet.
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5 § Om räddningsledaren eller övningsledaren medgivit att en
tjänstepliktig får använda ett annat färdsätt än allmänt
kommunikationsmedel har den tjänstepliktige rätt till
resekostnadsersättning
1. för resa med egen bil med det belopp som anges i p. 3 c
anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370)
och
2. för resa med annat kommunikationsmedel med styrkta
resekostnader.
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Ersättning för uppehälle

6 § Om inkvartering eller måltider inte tillhandahållits har en
tjänstepliktig rätt till ersättning
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1. för skäliga logikostnader som styrkts och
2. för måltidskostnader med högst det belopp som Riksskatteverket fastställt för värdet av förmån av fri kost
under det aktuella året.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 1996.
Statens räddningsverk
LENNART MYHLBACK
Per-Olof Wikström
(Verksstaben)
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