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Taxa

Upprättad 2014-11-12

Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 83

Uppräknas 3 % enl. KPI from 2012
Uppräknat enl. KPI 1,004434 from år 2013
Taxa för räddningstjänstens främmande tjänster från och med 2015.
Räddningstjänstens prislista exkl. moms.
Tid räknas från det personal/fordon lämnar brandstation och till dess personal/fordon
är åter station, rengjort och återställt.
Påbörjad första timme räknas som hel timme, därefter påbörjad halvtimme som hel
halvtimme där inte annat anges.

Tjänst/material/verksamhet

Taxa

Personal
Vardagar kl 07-16

548 kr/tim

Andra dagar och annan tid

614 kr/tim

Fordon – vattentransport inkl förare
Vardagar kl 07-16

715 kr/tim

Andra dagar och annan tid

773 kr/tim

Bandvagn inkl förare exkl. ev. rengöring
Vardagar kl 07-16 1:a tim

5 800 kr/tim

följande timmar

910 kr/tim

Andra dagar och annan tid
Pumpar
Minsta hyra är tre (3) timmar, därefter räknas påbörjad
halvtimme som hel halvtimme
Kap. motsv. klass 1 (max 500 l/min) exkl. bensin

281 kr/tim

Kap. motsv. klass 2 (501-1200 l/min) exkl. bensin

436 kr/tim

Kap. motsv. klass 3 (mer än 1200 l/min) exkl. bensin

556 kr/tim

Elverk – pris exkl. bränsle
3 kW, första dygnet

532 kr/dygn

därefter per dygn

272 kr/dygn
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Efterbevakning av brandplats grundavgift (tankbil+slang)
> 6 timmar timtid

3 104 kr
207 kr/tim

Vattendammsugare
Första dygnet

275 kr/dygn

därefter per dygn

150 kr/dygn

Länspump
1-fas, första dygnet

264 kr/dygn

därefter per dygn

149 kr/dygn

Handbrandsläckare
Första dygnet

150 kr

därefter per dygn

85 kr

Rökalstrare
Första dygnet

388 kr

därefter per dygn

204 kr

Vätska till rökalstrare enl. dagsprislista
Fyllning av lufttuber
1 x 2,5 – 7 liter

124 kr/st

2 x 3 – 7 liter

181 kr/st

1 x 10 – 15 liter

181 kr/st

Båt
Båt med motor (exkl. bränsle, personal o transport)

317 kr/tim

Slang (del av vecka räknas som hel vecka)
Brandposthuvud, grenrör, strålrör

112 kr st./vecka

Brandslang inkl återställning, längd=25 m

238 kr st./vecka

Slangservice
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Tvättning och provtryckning

159 kr st.

Lagning av hål

90 kr st.

Omkoppling inkl hylsa

100 kr st.

Ny koppling (76, 63, 38 mm)

Enl. dagspris

Gaskontroll (ev. transportkostnad, enl. transporter)
Vardagar kl 06-19

254 kr/tim

andra dagar och annan tid

370 kr/tim

Transporter
Personbil (enl. kommunala bilavtalet)

Enl. kommuns
bilavtal minsta
deb. 200 kr

Brandbil

184/mil

Brandbil

956 kr/halvdag
1 773 kr/heldag

Automatiska brandlarm
Okynnes- eller felaktig alarmering av räddningsstyrka via
automatiskt brandlarm eller sprinkler

5 972 kr/gång

Automatiskt brandlarm – årsavgift

2 439 kr/år

IR-kamera
Materialuthyrning, IR-kamera

3 288 kr/tillfälle

Tillsyn
Grundavgift

946 kr

Grundavgift + arbetad tid x timers enl. taxa
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Övrigt
Förkommet, förstört eller förbrukat material debiteras enl.
dagsprislista för nytt material. Totala ersättningsbeloppet får
inte överstiga nyanskaffningsvärdet

Enl. dagsprislista

Vid arbete eller utlåning som inte medtagits i denna prislista
äger räddningschefen rätt att bestämma storleken på
debiteringen.
Brandfarliga och explosiva varor
Tillståndsprövning, tillsyn, provtagning och undersökning av
prov, godkännande av föreståndare, godkännande av
explosiv vara och beslut om huruvida en vara är att anse som
en explosiv vara,
Grundavgift

946 kr

Grundavgift + arbetad tid x timers enl. taxa
Uppräkning enligt KPI om inte annat anges.
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