INFORMATION OCH ANVISNING FÖR:
ANSLUTNING AV AUTOMATISKT BRANDLARM

RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil - Munkedal

Innan räddningstjänsten godkänner och verkställer utryckning efter signal från anläggning med
automatiskt brandlarm skall avtal upprättas som reglerar avtalsparternas inbördes åtagande.
Nedanstående kund- och anläggningsuppgifter inlämnas till räddningstjänsten som därefter
upprättar anslutningsavtal och lämnar utlarmningsinstruktioner till SOS Alarm.
Ni som kund svarar för att vederbörlig kontakt tas med SOS Alarm i samband med att
larmsändaren skall anslutas.
Kund- och anläggningsuppgifter
Objektsnamn

Objekts nr.(ifylls av räddningstjänsten)

Larmanläggningens adress

Postnr och Ort

Fastighetsbeteckning

Nyckelboxleverantör

Anläggningsägare

Organisationsnr

Adress

Postnr och Ort

Fakturaadress, om annan än ovan

Postnr och Ort

Kontaktperson

Telefon

Larmsändarnummer

Installationsfirma

Kontaktperson

Telefon

Anläggningens tekniska utformning
För att öka tillförlitligheten på brandlarmanläggningarna och minska risken för onödiga larm skall
anläggningsägaren ansvara för anläggningens status och underhåll.
Grundkravet för att ansluta anläggningen till räddningstjänsten är att den är installerad och
planerad enligt Brandskyddsföreningens regler för automatiskt brandlarm återgivna i SBF 110:7
Anläggningen skall vara utformad med hänsyn till verksamhetens förhållande så att onödiga larm
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undviks. Målsättningen skall vara att endast larm orsakade av brand skall överföras till
räddningstjänsten. Detta innebär att det bör finnas teknik för larmlagring och/eller andra tekniska
åtgärder för att öka tillförlitligheten i larmsignal som vidarebefordras till larmmotagaren.
Nyckelhantering
Anläggningsägaren ansvarar för att räddningstjänsten har tillträde till de lokaler som omfattas av
brandlarmet och att nödvändiga nycklar finns tillgängliga till dessa. Nycklarna placeras vid
brandlarmsanläggning enligt följande:
-

Nycklarna placeras i en nyckelbox som endast räddningstjänsten har tillträde till med sin
huvudnyckel. Nyckelboxen monteras på fasad vid entrén intill anläggningens
centralapparat. Endast nyckelbox från någon av de leverantörer som räddningstjänsten
godkänt och som räddningstjänsten i sin tur betjänar med unik huvudnyckel godkänns för
nyckelförvaring. För att begränsa antalet nycklar i nyckelboxen skall huvudnyckelsystem
eftersträvas.

-

I de fall larmanläggningen betjänar ett stort antal interna verksamheter som var för sig har
ett eget låssystem, skall en särskild nyckelbox för interna nycklar monteras i direkt
anslutning till centralapparaten. Anläggningsägaren skall ha tillgång till denna nyckelbox
och ansvara för att de nycklar som går till fastighetens interna utrymmen ständigt är
uppdaterade. Underhåll och kontroll av nyckelboxen sker av räddningstjänsten.

Placering av nyckelbox och behovsbedömning av ytterligare nyckelbox sker i samråd med
Räddningstjänsten i samband med att anläggning och nyckelbox tas i bruk.

Godkända leverantörer av nyckelboxar
KeyLink AB
Box 79
592 22 Vadstena

Keyprotect AB
Södra Vägen 56
392 39 Kalmar

Kontakt: Per Frödin
08-55 66 77 70

Kontakt: Anders Mikkelsen
0731-500 900

www.keylink.se
info@keylink.se

www.keyprotect.nu
a.mikkelsen@keyprotect.nu
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Avgifter
Avgifterna styrs av räddningstjänstens merkostnader för administration, beredskapshållning,
kontroll och återställning av larm. Avgifterna är fastlagda av kommunfullmäktige och
indexjusteras årligen. Vid upprättande av nytt avtal debiteras kunden en anslutningsavgift, därefter
kommer en årlig avgift debiteras. Avgifter tas ut av räddningstjänsten enligt:
Anslutning- och avtalsavgift
Avgift för anslutning till räddningstjänsten samt administration kring upprättande av avtalet och
automatlarmsunderlag samt larminstruktioner och insatskort.
Årsavgift
Avgiften skall täcka det merarbete som automatlarmsanläggningen medför för räddningstjänsten
och omfattar kostnader för särskild beredskap, uppföljning, nyckelhantering, intern utbildning,
fördjupad orientering och kännedom om objektet, uppdatering av automatlarmsregister,
larminstruktioner och insatskort.
Avgift vid onödigt larm
Omfattar räddningstjänstens kostnad för utryckning, återställning och undersökning av larmorsak i
de fall larmet beror på brister i larmorganisationen eller tekniska brister i anläggningen.
Räddningstjänstuppdrag enligt 1 kap. 2§ Lagen(2003:78) om skydd mot olyckor är kostnadsfria.

Ort och datum

Anläggningsägarens underskrift
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