
Taxan uppräknas årligen enligt PKV, LPI eller enligt avtal.

Övriga ersättningar enligt taxan räknas upp enligt
Påbörjad 1:a timme= hel timme
Påbörjad halv timme följande timmar = halv timme 

Utlånat material som förstörs eller förekommit skall ersättas med nytt material av låntagaren.  

Moms tillkommer.

Andnings- och kemskydd 
1 års-kontroll av andningsmask (rengöring och funktionskontroll 378 /mask
1 års-kontroll av andningsventil (rengöring och funktionskontroll) 378 /ventil
1 års-kontroll av regulator (rengöring av funktionskontroll 378 /regulator
6/10 års-kontroll av andningsmask/ventil (rengör. och funktionskontr) 755 /mask
6/10 års-kontroll av regulator (rengöring av funktionskontroll 755 /regulator
Rengöring av andningsmask 378 /mask
Rengöring av ventil inkl funktionskontroll 378 /ventil
Rengöring av regulator 378 /regulator
Vid rep av regulatorenhet och andningsventil debiteras faktisk timtid enligt personaltaxa
Reservdelar debiteras enligt gällande prislista enligt Prislista
Kemdräkt (Täthetskontroll, talkning samt smörjning av dragkedja) 755 /st
Vid rep av kemdräkter pris enligt överenskommelse med kunden enligt ö-kommelse
Luftfyllning < 10 liter 210 /paket
Luftfyllning 11-20 liter 315
Luftfyllning > 21 liter 421
Luftfyllning ( som genomförs av kundens personal endast Ånge) 104 /paket

Automatlarm
Teknisk service 4 119 /tillfälle

Fordon / Båtar / Brandpumpar  (personalkostnader tillkommer)
Höjdfordon 1 087 /tim
Lastväxlarenhet 545 /tim
Släck-/tankbil 545 /tim
Mindre bil 361 /tim
Båt 725 /tim
Båt, mindre 462 /tim
Motorspruta kl 2 och 3 (tillkommer även vid användning av pump på bil) 371 /tim
Motorspruta kl 1 183 /tim

Helikopterlandningsberedskap 3 939 kr/landning

Hisslarm 4 119 kr/tillfälle

Inbrottslarm Ånge 4 119 kr/tillfälle

IVPA (I Väntan På Ambulans) 1 447 kr/larm

Kopiering av allmänna handlingar
Enligt Sundsvalls kommuns taxa för kopior av allmänna handlingar

991 /halv dag
1 982 /hel dag

Lyft och Bärhjälp (ambulans, socialtjänsten Sundsvall-Timrå- Ånge
Personal (enligt gällande RVR avtal, Försäkringsbranchens restvärderäddning)
Fordonskostnad (enligt MRF taxa för fordon)

Material för uthyrning 
Andningsapparat inkl fyllning och efterkontroll 326 /paket
Länspump (max sex tim) 89 /tim 
Länspump (längre tid än sex timmar) 574 /dygn
Stegar 44 /tim
Självresande bassäng 44 /tim
Gasindikator 44 /tim
Brandslang 183 /längd/dygn
Slangarmatur (grenrör, strålrör, brandposthuvud) 183 /detalj/dygn
Brandslang/armatur (som räddntj. lämnar kvar efter räddningsinsats) 89 /längd alt.detalj/dygn
Oljelänsa (kostnader för rengöring tillkommer) 183 /längd/dygn
Rökmaskin 257 /dygn
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Slangreparationer
Tvättning, tryckning, torkning o rullning 184 /längd
Lagning 130 /hål
Montering av koppling 184 /kopplingshalva
Omveckning (endast otvättad slang) 130 /längd

Organtransport
Personal 755 /tim
Fordonskostnad (enligt MRF taxa för fordon)

Personal
Efterbevakning / Säkerhetsvakt mm 755 /tim

Sakkunnigutlåtanden åt polisen/åklagare (grundavgift 2 tim) 1 078 /tim

MRF skyddscentrat Fillan

Lokalkostnader
Brandövningshus 1 362 /tim
Brandövningshus vid lättare användning (halvdag) 2 227 /tillfälle
Klimathus 1 362 /tim
Klimathus vid lättare användning (halvdag) 2 227 /tillfälle

991 /halv dag
1 982 /hel dag

Tillkommande kostnader förbrukningsmaterial
Brandövning, ved, skivor mm 680 /halv dag
Uppvärmning klimathus 680 /halv dag
Gasol, brandövningar 1 362 /halv dag

Utrustningskostnader
Andningsskydd 326 /paket
Larmställ i klimathus inkl underställ mm 231 /st
Larmställ i brandövningshus inkl underställ mm 342 /st
Rökvätska 124 /liter
Docka, räddning 67 /tillfälle
Docka, brand 132 /tillfälle

L-ABC, HLR och Brandutbildning
Personal utbildning 1 078 /tim
Personal förberedelsetid/service 1 078 /tim
Personal olycksförebyggande utbildning för ägarkommuner  755 /tim
HLR-docka 553 /tillfälle
Gasolkar 331 /tillfälle
Vattensläckare 111 /släckare

1 106 /halvdag
2 212 /heldag

Tillsyn och Yttrande till byggnadsnämnd
Grundavgift separat tillsyn 3 052 /st
Grundavgift samordnad tillsyn 3 860 /st
Tillsyn (debiteras med hel förstatimme därefter med påbörjad halvtimme) 1 078 /tim
Yttrande till byggnadsnämnden 1 078 /tim
Deltagande i samrådsmöten enligt plan och bygglagen 1 078 /tim

Tillståndsgivning och godkännande av föreståndare för brandfarliga varor
Nytt tillstånd, mindre anläggning gasol eller dyligt 5 392 /st
Nytt tillstånd, mindre anläggning t ex förvaring och/eller försäljning ur cistern 9 705 /st
Nytt tillstånd, stor anläggning t ex transportdepåer, biogasanläggningar 14 018 /st
Förändring av (gällande) tillstånd - ägarbyte eller komplettering 3 235 /st
Avslag på ansökan 1 078 /st
Speciella ärenden, t ex områdestillstånd och transporter i rörledning etc 1 078 /tim

Tillståndsgivning och godkännande av föreståndare för explosiva varor
Nytt tillstånd, förvärv handel/överföring och förvaring 5 392 /st
Nytt tillstånd, förvärv handel/överföring 4 313 /st
Förnyat tillstånd, förvärv handel/överföring 3 235 /st
Nytt tillstånd, godkännande av föreståndare 1 078 /st
Överföringstillstånd (vid enbart ansökan) 1 078 /tim
Speciella ärenden, t ex områdestillstånd och andra mer komplexa ärenden etc 1 078 /tim

Lektionssal (enligt taxa  lektionssal)

Släckskärm 


