
 

 

Prislista Fjärrmätning 2023 
 
Gäller fjärrmätningsuppdrag fr o m 2023-01-01.  
Angivna priser är exklusive moms. 
 

Grundprislista kr/RNR        Rundved                 Flis   
  
Bildmätning Grundpris (Artikel 250 & 253)  61,00 20,00 
   

Prisreducering* 
Transportörsavlämning, med automatisk mätning av                                                                
bruttovolym (Artikel 255)  49,00 *(-12,00) 15,00 *(-5,00) 
Automatiserad mätning av bruttovolym (Artikel 254)  46,00 *(-15,00) 
Delautomatiserad mätning (travad volym) (Artikel 254)  56,00 *(-5,00) 
 

Pristillägg** 
Instruktioner enligt prima/sekunda   00:00 
Instruktioner med komplexitet 1 (Artikel 256)   07,00 
Instruktioner med komplexitet 2 (Artikel 257)   12,00 
Instruktioner med komplexitet 3 (Artikel 258)   17,00 
 

Särskilda affärer** 
Förenklade affärer t.ex. endast volymmätning,        54,00 *(-07,00)                                                       
terminalförflyttningar mm. (Artikel 245)  
 
Övriga priser 
 
FMC-foto             885 kr/timme  
   
Utredningar 
Externt skapade fel/extra, uppföljningar, spec., uppdrag m.m.    253:-/12 min 
Felaktiga vid avlämningar vid transportörsavlämning    253:-/12 min 
Tillverkning vågkort    253:-/12 min 
 
Vågkontroll 
Månadsabonnemang (Artikel 270) 1411: - 
 
Vid andra önskemål/upplägg kontakta Chefen på FMC för prisuppgift. 
 
* Prisreducering för mätning gäller vid intrimmad utrustning och anpassat IT-stöd för funktionen. 
** Separat uppgörelse med FMC-chef baserat på principer där komplexitet definieras. 
 



 

 

Extrakostnad vid öppet på ”Storhelger” 
Gäller fjärrmätningsuppdrag fr o m 2023-01-01. 
Angivna priser är exklusive moms. 
 
Nedanstående dagar är stängda på FMC och faktureras extra efter önskade behov av öppettider. 
 

 

 

Pris 
• 1 extraskift 12 395: - 
• 2 extraskift 24 790: - 
• 3 extraskift 37 185: - 
• Kompletterande timmar 974: -/timme 

 
Ovanstående kostnader är kostnader utöver ordinarie RNR-taxa. 

 
 
Extrakostnaderna fördelas mellan uppdragsgivare som utnyttjat öppettiden beräknat på antalet 
Rnr. Det krävs dock en huvudbeställare per skift som tar ansvaret för kostnaden för beställningen.  

Kontaktperson 
Vid frågor gällande prislistan, kontakta Peter Spångberg, 010-282 53 17 eller  
Anders Lundström, 010-228 51 40. 
 

• Nyårsdagen 
• Trettondedag jul 
• Långfredag 
• Påskafton 
• Påskdagen 
• Annandag påsk 
• Första maj 
• Kristihimmelsfärdsdag 
• Pingstafton 
• Pingstdagen 
• Sveriges Nationaldag 
• Midsommarafton 
• Midsommardagen 
• Alla Helgons dag 
• Julafton 
• Juldagen 
• Annandag jul 
• Nyårsafton 
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