TAXEBESTÄMMELSER

Taxa automatiska brandlarm inom
Räddningstjänsten Norrbottens geografiska område
Samtliga automatiska brandlarmanläggningar vars larm ska
vidareförmedlas till Räddningstjänsterna Norrbotten har avtal
med den lokala räddningstjänsten.
Räddningstjänstens avgifter baseras på en modell med en
prislista som är nationell motsvarande ”ersättning vid utförd
restvärdesräddning”. Avgifterna baseras på räddningstjänstens
faktiska merkostnader för administration av automatiska
brandlarm. Avgifterna är lika för alla objekt med automatiska
brandlarm i samtliga länets kommuner och indexregleras årligen.
Vid upprättande av nytt avtal debiteras kunden en
anslutningsavgift, därefter (från andra avtalsåret) kommer en
årlig avgift debiteras.
Samtliga avgifter faktureras kunden från den lokala
Räddningstjänsten.
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabell 5 i
kommunens beslut att anta taxan enligt ”Dr 2020-04-20 999 Taxa
för automatiska brandlarm anslutna till räddningstjänsten”
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Inledande bestämmelser
1§
Enligt denna taxa utgår avgift för
Avtal automatiska brandlarm
1. Anslutningsavgift, första avtalsåret
2. Årsavgift, andra avtalsåret
3. Avgift för onödigt larm

Allmänna bestämmelser
2§
Beräkning av avgift
Räddningstjänstens avgifter för en viss åtgärd framgår av tabell 5. Beloppen
i tabell 5 har beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per
timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång
för den typ av ärende som åtgärden avser. Avgifterna är lika för alla
automatiska brandlarmsobjekt i samtliga länets kommuner och justeras
årligen enligt den prislista som används av försäkringsbranschens
restvärdesräddning.
Beräkning av anslutningsavgift och årsavgift
Avgiften beräknats genom att använda försäkringsbranschens
restvärdesräddningsledares ersättning för handläggning.
Grundavgift och handläggningskostnad per timme för
verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig
tidsåtgång för anslutningsavgift och årsavgiften.
Beräkning av avgift för onödigt larm
Avgiften beräknas genom att använda försäkringsbranschens
restvärdesräddnings prislista som är nationell motsvarande ”ersättning vid
utförd restvärdesräddning”. Grundavgift, fordonskostnad och
personalkostnad per timme för larmobjekt har multiplicerats med en
genomsnittlig tidsåtgång
Motbud Räddningstjänsten
Meddelar anläggningsägarna motbud innan räddningstjänstens framkomst
kommer halv avgift för onödigt larm att debiteras.
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3§
Automatisk indexuppräkning av taxan
För varje kalenderår indexregleras de i denna taxa antagna fasta
avgifterna enligt tabell 5. Beräkning för indexuppräkning
genomförs årligen av försäkringsbranschens restvärdesräddning.
4§
Betalning av avgift
Anslutningsavgift och årsavgift enligt denna taxa erläggs
avtalsparten att betala i förskott mot faktura. Avgift för onödigt
larm enligt taxa faktureras avtalsparten efter utfört uppdrag.
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen
tills betalning sker.
Denna taxa träder i kraft enligt respektive kommunfullmäktiges
beslut.
Priser enligt tabellerna exkl. moms.
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