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Taxa för Mora Brandkår fr.o.m. 2016-01-01
Samtliga taxor exkl. moms, indexuppräknas årligen.

Personal
Personalkostnad vardagar kl. 08:00-16:30
Personalkostnad övrig tid
Bärhjälp till hemtjänst

530 kr/tim
663 kr/tim
500 kr/tillfälle

Utrustning och materiel

1. Fordon
Höjdenhet inkl. 1 brandman
Vattenenhet inkl. 1 brandman
Övriga fordon inkl. 1 brandman
Milersättning tunga fordon (lägst debitering 1 mil)
Milersättning lätta fordon (lägst debitering 1 mil)

1071 kr/tim
1071 kr/tim
1071 kr/tim
175 kr/mil
62 kr/mil

2. Släckutrustning och material
Pump med kapacitet upp till 2400 l/min
Slang 25 (oavsett dimension)
Brandsläckare (pulver, kolsyra, skum) exkl. omladdning
Strålrör, grenrör, övergångslock samt övrig armatur
Självresande vattenbassäng

301 kr/tim
64 kr/dygn
111 kr/dygn
54 kr/dygn
72 kr/dygn

3. Omladdning, fyllning m.m.
Pulver (inkl. verkstadsgenomgång)
Släckare 1-2 kg
Släckare 3-5 kg
Släckare 6-8 kg
Släckare 9-12 kg

280 kr
410 kr
590 kr
950 kr

Skum (inkl. verkstadsgenomgång)
Släckare upp till 10 l

835 kr

Koldioxid
Släckare 1-3 kg inkl. verkstadsgenomgång
Släckare 4-6 kg inkl. verkstadsgenomgång
Släckare 7-10 kg inkl. verkstadsgenomgång
Släckare 11-20 kg inkl. verkstadsgenomgång
Släckare 21 kg och därutöver

425 kr
520 kr
600 kr
670 kr
32 kr/kg

Svetsflaska 6 kg
Svetsflaska 8 kg
Svetsflaska 10 kg
Svetsflaska 20 kg
Svetsflaska 21 kg och därutöver

320 kr
360 kr
400 kr
480 kr
32 kr/kg

Övrig fyllnad

40 kr/kg

Andningsluft
Fyllning av luftflaska < 20 l
Fyllning av luftflaska > 20 l

100 kr
200 kr
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4. Service m.m.
Service av rökskyddsutrustning, exkl. personalkostnad
Årlig kontroll av rökskydd (tillkommer förbrukn.mtrl)

Till dagspris
530 kr/tim

5. Brandredskapskontroll på objekt
a) Externa kunder
Grundavgift per objekt
Avgift per enhet

800 kr
100 kr

b) Morastrand AB
Grundavgift per objekt
Avgift per enhet

400 kr
100 kr

Myndighetsutövning

1. Tillsyn
Grundavgift för planerad tillsyn enligt lag (2003:778) om
skydd mot olyckor samt lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor
(förarbete med inläsning, administration samt protokollskrivning)
Tillsyn LSO/LBE (utöver grundavgift)
Övriga tillsynsärenden enligt LSO/LBE
2. Tillståndhantering brandfarliga och explosiva varor
Grundavgift för tillstånd för brandfarliga och explosiva varor,
handläggning tillkommer
(förarbete med inläsning, administration och utskrift av tillstånd)
Handläggning av allmänt tillstånd brandfarlig och explosiv
vara (utöver grundavgift)
Hanläggning övrigt avseende brandfarliga och explosiva varor
(komplettering, skifte tillståndshavare m.m.).

1600 kr

800 kr/tim
800 kr/tim
1600 kr
800 kr/tim
800 kr/tim

Tillstånd ny anläggning för förvaring i cistern
1 cistern
2-4 cisterner
5 eller fler cisterner

4052 kr
5402 kr
8104 kr

Förlängning av tillstånd
1 cistern
2-4 cisterner
5 eller fler cisterner

2025 kr
2701 kr
4052 kr

Tillstånd ny anläggning för förvaring och försäljning ur cistern (bensinstationer m.m.)
1 cistern
6077 kr
2-4 cisterner
8104 kr
5 eller fler cisterner
10130 kr
Förlängning av tillstånd till anläggning för förvaring och försäljning ur cistern
(bensinstationer m.m.)
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1 cistern
2-4 cisterner
5 eller fler cisterner
Gasol m.m. (övrig brandfarlig vara)
Komplettering av gällande tillstånd brandfarlig vara
Komplettering av gällande tillstånd explosiv vara
Skifte av tillståndshavare brandfarlig vara
Skifte av tillståndshavare explosiv vara

3025 kr
4052 kr
4997 kr
1080 kr
1620 kr
800 kr/tim
1080 kr
800 kr/tim
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Utbildning

1. Externutbildning
Brandskyddsutbildning för upp till 18 personer, anpassad för
respektive verksamhet inkl. praktiskt moment
HLR med hjärtstartare för upp till 9 personer
D-HLR-utbildning för upp till 9 personer (kräver godkänd
HLR-kurs)
Övrig uppdragsutbildning
2. Internutbildning (kommunkoncernen)
Grundläggande brand- och säkerhetsutbildning (minst 5
deltagare)
HLR med hjärtstartare för upp till 9 personer
D-HLR-utbildning för upp till 9 personer (kräver godkänd
HLR-kurs)
Övrig uppdragsutbildning

6105 kr
3120 kr
3600 kr
530 kr/tim
200 kr/deltagare
250 kr/deltagare
400 kr/deltagare
530 kr/tim

Larmmottagning och utryckning

1. Automatiska larm
Anslutningsavgift (IP-, GPRS-överföring eller via SOS)
Årlig avgift för larmmottagning direkt till brandkåren,
avseende en larmtyp (ex. automatlarm brand)
Årlig avgift för larmmottagning via SOS Alarm
Årlig avgift för larmmottagning av inbrottslarm direkt till
brandkåren
Årlig avgift per ytterligare larmbesked direkt till brandkåren
(ex. hisslarm, inbrottslarm m.m.)
2. Utryckning
Brandlarm som visar sig vara falskt (ex. felaktighet i
anläggning, felaktig hantering, bristande underhåll)
Inbrottslarm, hisslarm m.m.
3. Service m.m.
a) Externa kunder
Månadsprov automatiska brandlarm
Programmering av larmmottagning m.m.
Fellarm (återställning, kontroll)
b) Interna kunder
Månadsprov automatiska brandlarm
Programmering av larmmottagning m.m.
Fellarm Morastrand (återställning, kontroll)
Räddningschefen kan besluta om avsteg från taxan i särskilda fall.

1800 kr
3000 kr
1760 kr
1549 kr
400 kr

5165 kr
800 kr

12 720 kr/år
530 kr/tim
269 kr
3223 kr/år
530 kr/tim
269 kr

