
 

1 
 

 

                   

  

B-rundskriv nr.: 2/2018 
Dokument nr.: 12/00054-3 
Arkivkode: 0 
Dato: 22.02.2018 
Saksbehandler: PAI 

 
 

 
Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten 
 
 

Betaling for slukningshjelp og redningsaksjoner - 
branntjeneste 

 

Dette rundskrivet erstatter B-rundskriv 2/2015 med nye satser. 
 
I brannlovens § 15 fastsettes - på visse vilkår - uttrykningsplikt til annen 
kommune. I brannloven § 30 er det bestemt at en kommune som mottar 
bistand fra en annen kommunes brannvesen skal yte kompensasjon for 
bistanden med mindre det er inngått særskilt avtale om annet. 
 
KS har justert de veiledende satser for betaling av slukningshjelp. Satsene 
er justert med ulike indekser jfr. vedlagte veiledende satser for betaling. 
Forhøyelsen gjelder fra 1.1.2018. 
 
Satsene er basert på at den kommune som hyppig og ensidig mottar 
slukningshjelp fra annen kommune, også betaler en andel av kostnadene til 
beredskap i den kommunen som yter hjelp. Der kommuner ofte mottar 
rednings-/slukningshjelp, vil KS anbefale lokale avtaler eller at det inngås 
interkommunalt samarbeid. 
 
Med hjemmel i lov om kompensasjon for merverdiavgift av 12.12.2003 nr. 
108, er kommuner m.m. kompensasjonsberettiget ved kjøp av 
branntjenester. Dette innebærer at tidligere unntak i lov om merverdiavgift 
er overflødig for den gruppen de er rettet mot. Departementet har derfor 
foreslått at unntakene ikke videreføres. 
 
 
Tor Arne Gangsø      Eirik Solberg 
Områdedirektør Arbeidsliv    Fagsjef 
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Vedlegg: Indekser for betaling av slukningshjelp/redningsaksjoner 
 
Betaling beregnes for tiden fra uttrykningsøyeblikket til tilbakekomst til 
stasjonen. Betaling for istandsettelse og rengjøring av materiell er inkludert 
i satsene.  
 
Satsene er justert med ulike indekser: 
 
A satsene for mannskaper er justert med lønnvekst for brannfolk 

fram til og med desember 2017 (kilde PAI-registeret). 
 
B satsene for motorsprøyter, hydraulisk redningsutstyr og slanger 

er justert med konsumprisindeksen fram til og med januar 2017. 
 
C satsene for utrykningsbil og båt er satt under hensyntagen til 

satsene i reiseregulativet for henholdsvis bil og båt med motor, 
fram til og med 31.12.2017. 

 
Arbeidsgiverkommune bærer på vanlig måte ansvaret for personskade på 
sitt mannskap. 
 
Veiledende satser: 

1 Utrykningsbil 
Det betales for minimum 3 timer. 

kr. 616 pr. time 

2 Motorsprøyter 
Det betales for minimum 3 timer. 

kr. 387 pr. time 

3 Båt (ved bruk av kommunal båt) 
Det betales for minimum 3 timer. 

kr. 499 pr. time 

4 Hydraulisk redningsutstyr 
Det betales for minimum 1 time. 

kr. 121 pr. time 

5 Slanger 
(bruk av slanger i forbindelse med 
hjelpeinnsats er inkludert i mannskapssatser) 

kr. 46 pr. meter 

6 Forbruksvarer 
som pulver, skumvæske ol. 
Betales etter den aktuelle markedspris 

Ingen sats 

7 Mannskap 
med vanlig personlig utstyr og brannvesenets 
vanlige standard utstyr, inkl. dykkerutstyr. Det 
betales for minimum 3 timer 

kr. 899 pr. time 

 


