
Prisliste for vvs tjenester per 1.1.2021 Oppdrags beskrivelse EKS MVA INK MVA Antall

Rørleggger minstetakst for service oppdrag dagtid          1 time( inkl kjøring til og fra) samt oppmøte service bil kr 2245.- kr 2806.- STK 

Rørlegger per time ordinær arbeidstid (gjeldene etter 
minstetakst/fastpris )

Virkedager mellom kl 08.00- 16.00 (gjelder arbeid  etter 2.5 time) kr 950.- kr 1187.- Time 

Service bil per dag /oppmøte Pr oppdrag/ dag i Oslo - kr 475.- kr 593.- STK

Forbruksmaterialer og verksmaterialer Verktøy og pakngsmaterialer kr 420.- kr 525. STK 

Fastepriser oppdragg med frostsikkring  inntil 2,5 timer med servicebil 
for Hytter og enebolig med tømming/iganseting av sesong vann 

Sikkring og tømming /påfyling av sesong vann/utblåsning av rør 
frostveske avløp. Viirkedager kl 08-16 (vår og høst sesong) 

fra kr 3890 kr 4 862 Stk

Rørlegger oppdrag med tette avløp, stake og spyle jobber inntil 1 time Virkedager mellom kl 08.00- 16.00 kr 2864.- kr 3 579 STK 

Fastepriser oppdragg med frostsikkring av utevann, sesong vann i 
bygg. inntil 2,5 timer med servicebil for boretslag/bedriftskunder 

Sikkring og tømming /påfyling av sesong vann/utblåsning av rør 
frostveske avlø. Viirkedager kl 08-16 (vår og høst sesong) Fra kr 3500.- kr 4 375 STK 

Arbeid 50 % utover ordinær arbeids tid kl 16.00-21.00 kr 1300.- kr 1625.- Time 

Arbeid 100 % utover ordinær arbeids tid  kl 21.00 - 08.00 + lørdag og søndag kr 1975.- kr 2469.- Time

Utrykning rørlegger i Oslo Inntil 1 timepå stedet mellom 16.00 - 08.00 + lørdag/søndag kr 3400.- kr 4250.- STK

Utrykning utover en time på stedet Pris pr påbegynte time kr 1255.- kr 1560.- STK

Tillegg for utrykning dagtid Virkedager mellom kl 08.00- 16.00 kr 1590.- kr 1989.- STK

Tillegg for utryknig utenfor Oslo En 100 % time kr 1560.- kr 1950.- STK

Åpning av grosist uten  ordinær arbeidstid/ved henting av materialer  16.00 - 07.00 + Lørdag/Søndag kr 2600.- kr 3250.- STK

Fastepriser pr 1.1.2018/2019 Ved montering og levering av materialer 

Bytte av wc med arbeide og kloset Gustavberg 550 toalet med s lås kr 5500.- kr 6875.- STK

Bytte av 200 L VVB - pris Fra inkl bereder fra Oso Saga 1,95 kw kr 8990.- kr 11238.- STK

Bytte av 120 L VVB - pris Fra inkl bereder  fra Oso Saga 1,95 kw kr 7990.- kr 9980.- STK

Bytte av 300 L VVB - pris Fra inkl bereder  fra Oso Saga 3 kw kr 11 560 kr 14 450 STK 

Tilkobling av blandebateri Kjøkken Montering av oras safira blandebateri kr 2950.- kr 3688.- STK

Tilkobling av blandebateri Baderom Med Hansgrhoe fokus servantbatteri kr 2100.- kr 2625.- STK

Standar rørleggerarbeide ved r kjøkken Pluging av rør montering av vask, blandebateri kr 4980.- kr 6225.- STK

Montering av vannstoper Vannstoper med føler ved tilkobling av kjøkken kr 3400.- kr 3250.- STK



Rørleggerarbeide ved.r kjøkken med vannstopper og legge om rør intil 4 meter fra kr 12.000.- kr 15000.- STK

Montering av serrvantmøbler med demontering av gamelt ved bytte av vask etc uten materialrt kr 4640.- kr 5800.- STK

Montering av dusjveger inkl dusjvegger fra vikingbad 80 x 80 og 90x 90 (dusjveger 3985.-) kr 8750.- kr 10700.- STK 

Høytrykspyling av avløp dagtid kl 08.00-16.00 spyling inntil 2 timer dagtid kr 2875.- kr 3250.- STK

Minste pris total rørleggerarbeider med bareom - Rør i rør og sluk 
avløp med ustyrsmontering fra kr 40..000.- kr 50.000.-   RS 


