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TAXOR
Definition: Taxor är kommunala avgifter som kommunen får ta ut för tjänster eller
nyttigheter. Dessa regleras i kommunallagen och i vissa speciallagar. Taxor beslutas i
huvudsak av kommunfullmäktige.

TILL NEDANSTÅENDE PRISER TILLKOMMER LAGSTADGAD MERVÄRDESSKATT 25 %.

Öresavrundade belopp. Ny eller ändrad taxa med kursiv stil.
1. PERSONAL

2021
Minimidebitering 1 timme påbörjad
halvtimme räknas som hel halvtimme

1135 kr/tim

a) Maskinstege, exkl förare
b) Tankbil / Släckbil, exkl förare
c) Övriga fordon, exkl förare

1037 kr/tim
934 kr/tim
623 kr/tim

a) Klass I
500 l/min, exkl personal
b) Klass II*)
501 - 1.200 l/min,
exkl personal
c) Klass III*) 1.200 - l/min, exkl personal
*) Pumpar klass II och III uthyres endast
om räddningstjänstens personal
anlitas som skötare (se punkt 1.)
d) Dränkbara pumpar

718 kr/dygn

2. FORDON

3. PUMPAR

4. SLANG + ARMATUR
a) Tvättning, provtryckning och
torkning
b) Lagning av hål
c) Omkoppling inkl hylsa
d) Ny koppling
e) Byte av kopplingspackning
f) Uthyrning av brandposthuvud + nyckel
eller
g) Uthyrning av slang, 63 och 76 mm
eller
h) Uthyrning av slang, 38 mm
eller
i) Uthyrning av strålrör, grenrör
och övrig slangutrustning
eller

1155 kr/dygn
1702 kr/dygn

508 kr/dygn

307 kr/st
110 kr/st
213 kr/st
Enl dagsprislista
116 kr/st
116 kr/st/dygn
411 kr/st/vecka
295 kr/st/dygn
1217 kr/st/vecka
211 kr/st/dygn
816 kr/st/vecka
116 kr/st/dygn
411 kr/st/vecka

5. TRYCKLUFTSAPPARATER

2021

a) Översyn av kompl apparat exkl. mtrl
b) Översyn av enbart mask
c) Fyllning
d) Årsrevision av andningsapparat
e) Årsrevision av mask separat
f) Årsrevision av regulator separat

632 kr/st
211 kr/st
184 kr/st
838 kr/st
421 kr/st
421kr/st

a) Anslutningsavgift, första avtalsåret
b) Månadskontroll av automatiska
brandlarm per centralapparat
c) Kvartalskontroll automatiska
brandlarm per centralapparat
d) Årsavgift (från och med andra avtalsåret)
e) Avgift onödigt larm

4481 kr/anl.

6. LARM

2222 kr/år
1498 kr/år
2580 kr/anl.
5162 kr/larm

7. RESTVÄRDESARBETE
Akut restvärde debiteras enligt prislistor från Försäkringsbranschens Restvärdesräddning AB.
8. ÖVRIGT
Debiteras enligt separata avtal, alternativt enligt Statliga riktlinjer om ersättning för kostnader vid
räddningstjänst, sanering och externa utbildningar.

Räddningschefen eller dennes ställföreträdare äger rätt att prissätta genom offertförfarande vid behov.
Vid arbeten eller utlåning som ej medtagits i denna taxa äger räddningschefen rätt att besluta om
debiteringen.
Förkommen, förstörd eller förbrukade material debiteras enligt gällande dagsprislista för nytt
material

