
 
Sida 1 (2) 

ANSLUTNINGSAVTAL AUTOMATISKT BRANDLARM 

ANLÄGGNING NR:       

Larmenhet:      ,     ,     ,     ,      
Följande avtal har tecknats mellan Räddningstjänsten Syd och nedanstående anläggningsägare. 

1. Uppgifter om anläggningen 
Anläggningsägare: 

      
Avtalets giltighetstid: 

        Tillsvidare 
Adress: 

      
Postnr:  

      
Ort: 

      

Larmanläggningens adress: 

      
Ort: 

      

2. Underlag för avtalsform 

  Teknisk service       

3. Anläggningsägarens ansvar 

Anläggningsägaren förbinder sig att: 

• före inkoppling av anläggningen uppvisa anläggarintyg och leveransbesiktningsintyg utfärdade av 
anläggarfirma resp. av försäkringsförbundet godkänd besiktningsman. 

• följa den till detta avtal bifogade kvalitetsplanen vari regelbunden och kontinuerlig kontroll och 
uppföljning av anläggningen ingår, liksom rutiner för årlig redovisning av anläggningens status. 

• till Räddningstjänsten Syd betala de av Direktionen fastställda avgifterna för anslutning och 
administration, nedan kallat grundavgift och objektsspecifik avgift samt i förekommande fall avgift 
för teknisk service. 

4. Räddningstjänsten Syds ansvar och rättigheter 

Räddningstjänsten Syd förbinder sig att: 

• via SOS Alarm mottaga larmsignal från anläggningen, utföra teknisk service till denna samt på plats 
vidtaga av omständigheterna påkallade åtgärder och notera dessa i anläggningens kontrolljournal. 

Vidare äger Räddningstjänsten Syd rätt att: 

• i Räddningstjänsten Syds ledningsstöd föra aktuella uppgifter om anläggningen.  

• vid upprepade onödiga larm eller ej återställbar signal frånkoppla anläggningen helt eller delvis och 
därefter direkt informera anläggningsskötare om vidtagna åtgärder. 

• vid samtidiga larm ge räddningstjänstuppdrag företräde. 

• kontrollera uppfyllandet av detta avtal. 

Räddningstjänsten Syd är befriad från ersättningsskyldighet för skada eller förlust orsakade av fel på 
anläggningen eller av nycklar som stulits eller förkommit. Räddningstjänsten Syd åtar sig också bara att 
följa vad som finns upptaget i kvalitetsplanen. 

5. Avgifter  

Följande avgifter gällde vid avtalets tecknande. 
Grundavgift: 4400 kr       Objektsspecifik avgift 950kr (per faktor, se baksidan):                        
Avgift för teknisk service dagtid M-F (ej helgdagar): 1900 kr/uppdrag        Övrig tid: 3795 kr/uppdrag.                  

Vi åtar oss att följa vid var tid gällande författningar och myndigheters föreskrifter om automatlarmsanläggningar. Vi 
åtar oss också att följa vid var tid gällande regler för automatlarmsanläggningar som utfärdats av Räddningstjänsten 
Syd. Räddningstjänsten Syd skall avisera nya eller ändrade regler minst tre månader före ikraftträdandet. Part kan säga 
upp detta avtal med en uppsägningstid av tre månader. Uppsägning skall vara skriftlig. Eventuella tvister i anledning 
av detta avtal skall avgöras av allmän domstol.  
Detta avtal är upprättat i två exemplar, varav anläggningsägaren och Räddningstjänsten Syd erhållit varsitt.   

 
_____________________________  Räddningstjänsten Syd, ....... /.......-....... 
Anläggningsägare 

________________________________  ________________________________ 
Namnförtydligande     
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Adress Telefon  Internet Fax 
Box 4434 046-540 46 00  www.rsyd.se 040-12 70 36 
203 15 Malmö 

 

Underlag för avtalsform 
Teknisk service 
Teknisk service avser verksamheter där automatlarmet främst utgör ett egendomsskydd, där 
verksamhetens art är av sådant slag att en eventuell brand förväntas ge begränsade konsekvenser samt 
inkommande signal har låg tillförlitlighet.   
 
Räddningstjänstens åtgärd vid teknisk serviceuppdrag är framkörning utan påkallande av fri väg. 
Insatstiden kan därför bli något längre är vid räddningstjänstuppdrag. Tjänsten är avgiftsfinansierad enligt 
avtal.  
 
Bedömning 
Bedömningen om anläggningen är en räddningstjänstanläggning eller ej görs utifrån kraven i 
bygglovshandlingarna eller genom en skälighetsbedömning i samband med upprättandet/omskrivningen 
av detta avtal. Likaså görs en tillförlitlighetsbedömning på de anläggningar som ej klassificeras som 
räddningstjänst. Anläggningar som uppfyller kvalitetsplanen i sin helhet samt kan påvisa att inga oönskade 
larm vidarebefordrats till räddningstjänsten inom en revisionsbesiktningsperiod eller 1 larm/100 RD och 
tre år kan klassificeras som räddningstjänst kategori Hög tillförlitlighet. En sådan uppklassificering kan ske 
först vid nästkommande årsredovisning/tillsyn. Anläggningar som ej uppfyller kvalitetsplanen kommer 
efter påminnelse att bortkopplas eller sägas upp i enlighet med detta avtal. 
 
Endast SBF 110 godkända anläggningar kan anslutas till räddningstjänsten. Vidare skall överföring ske till 
SOS Alarm enligt SBF 110. 
 
Anläggningsägarens ansvar 
Kvalitetsplanen: 
Kvalitetsplanens syfte är att garantera en driftsäker anläggning med hög tillförlitlighet i utgående 
larmsignal, dvs. att sannolikheten för att det är ett skarpt brandlarm är högre än att det skulle vara 
automatlarm ej brand. En sådan status uppnås endast genom ett aktivt automatlarmsarbete, där 
kvalitetsplanen utgör grunden för detta arbete. Planen skall, där så är möjligt, integreras i verksamhetens 
systematiska brandskyddsarbete. 
 
Avgifter 
Avgifterna styrs av Räddningstjänsten Syds merkostnader för administration, beredskapshållning, kontroll 
och återställning av larm. Avgiftsposterna redovisas nedan: 
 
Grundavgift: 
Är en årsavgift för anslutning till Räddningstjänsten Syd samt administration kring avtalets upprättande 
och uppföljning. Grundavgiften för är 4400 kr (år 2019). 
 
Objektsspecifik avgift (faktor): 
Skall täcka det merarbete som automatlarmsanläggningen medför för Räddningstjänsten Syd och omfattar 
kostnader för särskild beredskap, internutbildning, fördjupad orientering och kännedom om objektet, 
uppdatering av automatlarmsregister och upprättande av automatlarmsunderlag och larmskisser. Avgiften 
baseras på anläggningens storlek och omfattning och redovisas i ett faktorsystem där en faktor motsvarar 
950 kr (år 2019). Den objektsspecifika avgiften debiteras årligen. 
 
Teknisk service: 
Är en avgift baserad på den tjänst Räddningstjänsten Syd utför i samband med teknisk serviceuppdrag. 
Avgiften för 2019 är 1900 kr för uppdrag dagtid M-F (ej helgdagar) och 3795 kr för uppdrag under övrig 
tid. 
 
Samtliga avgifter faktureras. Moms tillkommer. Samtliga avgifter indexregleras årligen enligt KLK 
(Konjunkturstatistik, löner för kommuner kolumn: genomsnittlig månadslön/Preliminär) basår 2004, 
andra kvartalet. 


