Dokumentnamn

TAXA FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN
INTERN TEKNISK SERVICE
Dokumenttyp

Taxa
Gällivare
Kommun

Diarienummer

KS 2018:271/0031

Beslutad av

Framtagen av

Kommunfullmäktige

Räddningstjänsten

Beslutad

Giltighetstid

Kf 2018-11-06 § 118

2019-01-01 tills vidare

1. PERSONAL
Minimidebitering 1 timme
påbörjad halvtimme räknas som
hel halvtimme
Tjänstgörande personal
Fridygnsledig personal

228 kr/tim
572 kr/tim

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

668 kr/tim
668 kr/tim
444 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

482 kr/dygn
666 kr/dygn

2. FORDON

3. PUMPAR

1148 kr/dygn

339 kr/dygn

4. SLANG + ARMATUR
a) Tvättning, provtryckning och
torkning
b) Lagning av hål
c) Omkoppling inkl hylsa
d) Ny koppling

154 kr/st

e) Byte av kopplingspackning
f) Uthyrning av brandposthuvud + nyckel

77 kr/st
77 kr/st/dygn

eller
g) Uthyrning av slang, 63 och 76 mm
eller
h) Uthyrning av slang, 38 mm

309 kr/st/vecka
96 kr/st/dygn
644 kr/st/vecka
77 kr/st/dygn

eller

470 kr/st/vecka

77 kr/st
154 kr/st
Enl dagsprislista

i) Uthyrning av strålrör, grenrör
och övrig slangutrustning

77 kr/st/dygn
eller

309 kr/st/vecka

5. TRYCKLUFTSAPPARATER
a) Översyn av kompl apparat exkl. mtrl

555 kr/st

b) Översyn av enbart mask
c) Fyllning
d) Årsrevision av andningsapparat
e) Årsrevision av mask separat
f) Årsrevision av regulator separat

185 kr/st
160 kr/st
755 kr/st
376 kr/st
376 kr/st

6. FLAGGLINOR E T C
Uppsättning av beställarens flagglina,
banderoll och julgransbelysning
(inom tätorten)

Pris enligt punkt 1.2

7. ELVERK
a) Elgenerator under 5 kWA, exkl personal
b) Elgenerator över 5 kWA, exkl personal
8. LÄNSPUMPNING
Exkl personal

309 kr/st
594 kr/st

159 kr/tim

9. LARM
a) Anslutningsavgift
b) Månadskontroll av automatiska
brandlarm per centralapparat
c) Kvartalskontroll automatiska
brandlarm per centralapparat
d) Årsavgift automatiska brandlarm
e) Obefogade automatiska brandlarm

1 374 kr
1 755 kr/år

1 087 kr/år
1 751 kr/år
3 129 kr/larm

10. RESTVÄRDESARBETE
Akut restvärde debiteras enligt prislistor från Försäkringsbranschens Restvärdesräddning AB.
11. 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 förbrukad material debiteras enligt gällande dagsprislista för ny
material.

