Taxa 2015
för Södertörns brandförsvarsförbunds material, tjänster och service som ej kan hänföras till
räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor att gälla fr om 2015.
Taxan gäller i normalfallet. Brandchefen kan besluta om avvikelse i taxan. Moms tillkommer
på samtliga priser utom där annat anges.
1.

PERSONAL

Pris/tim

Utryckningspersonal
Fridygnsledig utryckningspersonal

472 kr
1 131 kr

Påbörjad första timme räknas som hel timme. Efter första timmen räknas faktisk tid där sista
påbörjade halvtimmen räknas som hel halvtimme.
För säkerhetsvakt debiteras dock minst 3 timmar
2.

FORDON (exkl. förare)

Pris/tim
(om inget annat anges)

Maskinstege
Släckbil, tankbil
Transportbil (person- eller lastbil)
Släpfordon
Motorcykel med släp
Båt
< 5 meter
< 9 meter
Mareld af Södertörn

1 006 kr
763 kr
402 kr/dygn + 3:75 kr/km eller 6:65 kr/km
268 kr/dygn
224 kr
550 kr
446 kr
2174 kr

Påbörjad första timme räknas som hel timme. Efter första timmen räknas faktisk tid där sista
påbörjade halvtimmen räknas som hel halvtimme.
3.

PUMPAR

Pris/dygn

Brandpump klass I < 500 l/min exkl. bränsle
Länspump, elektrisk

716 kr
146 kr

Minimiersättning 1 dygn
Onormalt slitage debiteras extra.
4.

BRANDSLANG OCH DIVERSE
MATERIEL

Pris/dygn
(om inget annat anges)

Grov- eller smalslang grundavgift
dygnsavgift
Nedklassad grov- eller smalslang
dygnsavgift
Utskjutsstege
Skarvstege
Grenrör, strålrör
Självresande kar

187 kr/längd
30 kr
127 kr/längd
30 kr
292 kr
146 kr
146 kr
529 kr/tillfälle

Onormalt slitage debiteras extra.
Anm.: Uthyrning av "brandpostmätare" hänvisas till VA-ansvarig i respektive kommun.
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5.

SLANGVÅRD/SERVICEARBETEN

Pris/styck
(om inget annat anges)

Tvättning, provtryckning, torkning, packning
Lagning av hål (lagningsmateriel ingår)
Påsättning av kopplingshalva (hylsa ingår)
Byte av packning (packning ingår)
Märkning av slanglängd
6.

204 kr/längd
89 kr
89 kr
54 kr
54 kr

ANNAN SERVICE

Pris/tim
(om inget annat anges)

Kontroll och provning av andningsapparat
Laddning av handbrandsläckare
Pumpning (exkl. personalkostnad)
Övrig service
7.

Se bilaga 1
Se bilaga 2
Se bilaga 2
460 kr/tim + material

FÖRKOMMEN, SKADAD ELLER FÖRBRUKAD MATERIEL

Debiteras reparationskostnad eller 75 % av dagspriset.
För onormalt nedsmutsad materiel debiteras extra rengöringskostnad.
8.

AVTAL BRANDTEKNISKA
TJÄNSTER

Pris

Nyteckningsavgift (per kund)
Anslutningsavgift
Tillkommande larmadress (er)

5 702 kr
2 450 kr/larmadress

Årsavgift
Abonnemangsavgift
Ytterligare larmadresser

7 338 kr/år
3 333 kr/år och larmadress

Åtgärdsavgift (alt. framkörning, undersökning och återställning)
Alt.
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Resursalternativ
Enheter
RC-Södertörn
RC-Södertörn
XX1
XX1 + XX1/3
XX1 + XX2/5
XX1 + XX1/3 + XX8
XX1 + XX2/5 + XX8
XX1 + XX1/3 + XX2/5 + XX8
XX3

Påbörjad åtgärd
810 kr
810 kr
2672 kr
4934 kr
3552 kr
5497 kr
4116 kr
6374 kr
2392 kr

Påbörjad åtgärd = framkörning
Fullbordad åtgärd = undersökning och återställning
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Avgifter
Fullbordad åtgärd
810 kr
810 kr
3426 kr
6444 kr
4602 kr
7164 kr
5347 kr
8362 kr
3068 kr

9.

LAGSTADGADE AVGIFTER

Pris

A.

Avgift för tillsyn och tillfälliga hetarbetstillstånd enligt lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, 27§

931 kr/tim
(exkl. moms)

B.

Avgift för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor, 27§.

931 kr/tim
(exkl. moms)

Lägsta avgift är fyra timmar vid nytt tillstånd, tre timmar vid förnyat
tillstånd samt en timme för godkännande av en ny föreståndare till
befintligt hanteringstillstånd avseende explosiv vara.
C.

Avgift för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor,
5 kap 4§

931 kr/tim
(exkl. moms)

D.

Avgift för sotning
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kap 6§ (gällande Botkyrka, Ekerö,
Haninge, Nacka Nykvarn Salem, Södertälje).
För Huddinge, Nynäshamn och Tyresö gäller taxa enligt respektive avtal.
Objekt i småhus
Grundavgift fastighet:
Hus
Hus utan landförbindelse

175 kr
275 kr

Objektsavgift:
Sotning av objekt med tillhörande rökkanal och förbindelsekanal i
småhus.
Dagtid, vardagar
För första objektet
För varje tillkommande objekt

226 kr
105 kr

Kvällstid kl. 17.00-20.00
Objektsavgift
Tillkommande objekt

423 kr
205 kr

Övriga objekt
För sotning i fastighet som ej är småhus.
Grundavgift:
Fastighet som ej är småhus
Fastighet som ej är småhus utan landförbindelse
Objektsavgift
För sotning av värmepanna vars maxeffekt överstiger 60 kW jämte
tillhörande rökkanal och förbindelsekanal.
Imkanal i storkök/restaurang.

Parterna kan träffa överenskommelse om fast pris.
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175 kr
275 kr
debitering av
nedlagd tid
enligt
timtaxa
debitering av
nedlagd tid
enligt
timtaxa

Särskilda bestämmelser
När ordinarie sotning i småhus utan giltigt skäl ej kunnat utföras och
avbokning ej skett i rätt tid.

Pris
215 kr

När ordinarie rengöring eller sotning i andra objekt än småhus utan giltigt skäl ej
kunnat utföras, och avbokning ej skett i rätt tid debiteras grundavgift + debitering av
nedlagd tid enligt timtaxa.
Om det vid utförande av arbete föreligger nedan nämnda avvikelser debiteras
grundavgift och nedlagd tid enligt timtaxa:
1. Sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga.
2. Anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller försvårar användning av
standardverktyg.
3. För sotningens genomförande erforderlig demontering och montering av
luckor och andra detaljer som orsakar merarbete i sådan omfattning att
tidsåtgången uppgår till mer än 30 minuter.
4. Blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka.
5. Förekomsten av svåra blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än
normalt.
6. Fastsättning av arbetsredskap i kanal, förtäppning eller liknande.
Timersättning
Timersättning utgår med

424 kr

I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning t.ex.
stoftsugare, tvättaggregat etc. För användande av speciell teknisk utrustning,
exempelvis skylift etc. utgår tilläggsersättning enligt skriftlig överenskommelse med
den betalande. Förbrukningsmaterial såsom t.ex. rengöringsmedel etc. debiteras
separat enligt redovisad förbrukning.
Sbff beslutar om fler grundavgifter kan tas ut när fastigheten har fler hus med
förbränningsanordning.
E

Avgift för brandskyddskontroll
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kap 6§ (gällande Botkyrka, Ekerö,
Haninge, Nacka Nykvarn Salem, Södertälje). För Huddinge, Nynäshamn och Tyresö
gäller taxa enligt respektive avtal.
Objekt i småhus
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll
Hus
Hus utan landförbindelse

175 kr
275 kr

Kontrollavgift
Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal. Tar kontrollen mer än
25 minuter debiteras faktiskt tid.
Dagtid, vardagar
Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal
Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten
debiteras nedlagd tid enligt timtaxa
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250 kr

Kvällstid kl 17.00-20.00
Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal
Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten
debiteras nedlagd tid enligt timtaxa.

500 kr

Övriga objekt
För brandskyddskontroll i fastighet som ej är småhus.
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll
Fastighet som ej är småhus
Fastighet som ej är småhus utan landförbindelse

175 kr
275 kr

Kontrollavgift
Kontrollavgift i fastighet som ej är småhus debiteras nedlagd tid enligt timtaxa
Särskilda bestämmelser
När ordinarie kontroll i småhus utan giltigt skäl ej kunnat utföras och
avbokning ej skett i rätt tid.

215 kr

När ordinarie kontroll i andra fastigheter än småhus utan giltigt skäl
ej kunnat utföras, och avbokning ej skett i rätt tid debiteras avgift för
nedlagd tid enligt timtaxa.
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet
inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, sker debitering enligt
timtaxa samt tillägg motsvarande de merkostnader enligt
kollektivavtalet som arbetet föranleder.
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd
debiteras inställelseavgift + debitering av nedlagd tid enligt timtaxa.
Timersättning
Timersättning utgår med kronor

600 kr

I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och för protokollering
av brandskyddskontrollen.
Sbff beslutar om fler grundavgifter kan tas ut när fastigheten har fler hus med
förbränningsanordning.
10.

ÖVRIGA TJÄNSTER

Pris

Avskrifter, kopior m m av allmänna handlingar
sida 1 – 10
sida utöver 10
i övrigt gäller Avgiftsförordningen (1992:191)
Bränning av rivningshus
Övriga tjänster
Uthyrning av gymnastiksal

6,05/st
2,20/st
Enligt offert
Enligt offert
166 kr/tim
(momsfritt)
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11.

UTBILDNING OCH KONSULTATION

Pris/tim
(om inget annat anges)

Konsultationsavgift (ev. reskostnader tillkommer)
Bilkostnad
Lärare
Anpassad utbildning

931 kr
69 kr/mil
931 kr
Enligt offert

Beredning av tillstånd för hantering av brandfarliga varor sker enligt avtal med respektive
kommun.
12.

RESTVÄRDE

Enligt Larmtjänsts taxa
13.

UTHYRNING AV LEKTIONSSALAR

Lektionssal
Haninge
Huddinge
Nynäshamn
Södertälje
Tyresö
Lindvreten
Ekerö
Botkyrka
14.

Antal personer
24
36
24
32
24
24
24
28

Halvdag
435 kr
649 kr
435 kr
580 kr
435 kr
435 kr
435 kr
580 kr

Heldag
649 kr
968 kr
649 kr
860 kr
649 kr
649 kr
649 kr
863 kr

TAXEJUSTERING

Taxan inklusive bilagor justeras årligen med nedanstående index:
a) Punkt 9 A-C: Sammanvägning av 80 % Medlingsinstitutets publicerade
”Löneutveckling sektorvis” sektor ”Kommuner”, 20 % KPI (oktober månad som bas)
b) Punkt 9 D-E enligt sotningsindex fastställt av SKL
c) Övriga punkter i taxan innehållande personalkostnad, lönekostnadsindex
d) Övriga punkter i taxan innehållande materielkostnad, konsumentprisindex
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Bilaga 1
Andningsskydd
Laddning av luft
Behållartyp
5-7 lit
Flaskpaket 324
2x5 lit
2x7 lit
10-14 lit
2x7 lit
2x10 lit
20 lit
40 lit

Fyllningstryck
150-200
300
200
200
200
300
200
200
150

Hanteringskostnad för ombesörjande avprovtryckning av
flaska
Torkning av luftflaska, luftpaket (exkl. fyllning)
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Pris
55 kr
78 kr
78 kr
78 kr
78 kr
98 kr
98 kr
98 kr
115 kr
110 kr
96 kr

Bilaga 2
Handbrandsläckare

Pris/enhet
(om inget annat anges)

Årskontroll av handbrandsläckare:
Enheter per besöksadress
1
Enheter per besöksadress
2-10
Enheter per besöksadress
11-25
Enheter per besöksadress
26-

81 kr
74 kr
66 kr
57 kr

Omladdning av pulversläckare:
Tryckladdade släckare ABE pulver
2 kg
6 kg
12 kg

204 kr
429 kr
668 kr

Tryckladdade släckare BE pulver
2 kg
6 kg
12 kg

164 kr
338 kr
490 kr

Patronladdare släckare ABE pulver
5 kg
6 kg
12 kg

419 kr
481 kr
716 kr

Omladdning av vattensläckare:
Tryckladdad släckare
Ej tryckladdad släckare
Frostskyddsmedel 9 lit
Omladdning av kolsyresläckare
Provtryckning

181 kr
193 kr
204 kr
Faktisk kostnad
117 kr/st

Pumpning (exkl. personalkostnad)
500 lit/min
500-1200 lit/min
1200-8000 lit/min

137 kr/tim
191 kr/tim
267 kr/tim

I ersättningen inbegrips kostnad för bränsle, smörjmedel, förslitning, försäkring, rengöring
och iordningställande
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