Avtal om anslutning av automatiskt brandlarm
Anläggning:_____________________________________________________
Följande avtal har tecknats mellan Västra Sörmlands Räddningstjänst (nedan kallad Räddningstjänsten) och
nedanstående anläggningsägare.

1. Uppgifter om anläggningen
Anläggningsägare:
Organisationsnummer:
Avtalets giltighetstid:
20xx-xx-xx- tillsvidare
Larmanläggningens adress:

Postnummer:

Ort:

2. Anläggningsägarens ansvar
Anläggningsägaren förbinder sig att:
• Följa den till detta avtal tillhörande ”Kvalitetsplan Automatiskt brandlarm” där bland annat
regelbunden och kontinuerlig kontroll och uppföljningen av anläggningen ingår liksom för den
fastställda rutiner. Kvalitetsplanen finns på www.vsr.nu/information till foretag/automatiskt brandlarm
• till Räddningstjänsten betala den, från tid till annan, fastställda årsavgiften för anslutning och
administration.
• genast informera SOS och Räddningstjänsten om förändrade ägarförhållanden, ny adress,
faktureringsuppgifter eller kontaktuppgifter för anläggningsskötare.

3. Räddningstjänstens ansvar och rättigheter
Räddningstjänsten förbinder sig att:
• hålla erforderlig utrustning för att mottaga larmsignal från anläggningen.
• hantera inkommet larm utifrån riskbild och omständigheterna i övrigt.
• på plats vidta av omständigheterna påkallade åtgärder och notera dessa i anläggningens
kontrolljournal.
Vidare äger Räddningstjänsten rätt att:
• i Räddningstjänstens ledningsstöd föra aktuella uppgifter om anläggningen.
• frånkoppla anläggningen helt eller delvis om kontakt med anläggningsskötare inte är möjlig.
• i samband med ordinarie tillsyn eller på annat sätt kontrollera uppfyllandet av detta avtal. Eventuella
efterkontroller kan debiteras anläggningen.
• enligt fastställd taxa debitera anläggningsägaren varje verkställd utryckning som inte förorsakats
av brand eller annat nödläge.
• enligt fastställd taxa debitera anläggningsägaren om anläggningsskötaren inte kan komma till
plats alternativt kontaktas.
Räddningstjänsten är befriad från ersättningsskyldighet för skada eller förlust orsakade av fel på
anläggningen eller på grund av att nycklar stulits, förkommits eller saknas.

4. Avgifter
Följande avgifter gäller vid avtalets tecknande.
• Startavgift.
• Årsavgift för anslutning.
• Avgift för utryckning som inte förorsakats av brand eller annat nödläge.
• Avgift om anläggningsskötaren inte kan komma till plats alternativt kontaktas.

Aktuella avgifter finns angivna på www.vsr.nu/information_till foretag/automatiskt brandlarm

Räddningstjänsten ska avisera eventuella förändringar i kvalitetsplanen minst tre (3) månader före
ikraftträdandet.
Part kan säga upp detta avtal med en uppsägningstid av tre (3) månader.
Uppsägning eller förändring av avtalet sker skriftligen.
Uppsägning eller förändring av avtalet skickas till:
vsr@vsr.katrineholm.se
eller
Västra Sörmlands Räddningstjänst
641 80 Katrineholm
Om avtalet gäller fler anläggningar, listas dessa i Bilaga A som revideras vid tillkommande eller
uppsagda anläggningar. Uppsägningstiden gäller dock för varje anläggning.

Eventuella tvister i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol.

Detta avtal är upprättat i två exemplar, varav anläggningsägaren och Räddningstjänsten erhållit varsitt.

Anläggningsägare (datum)

Västra Sörmlands Räddningstjänst (datum)

_____________________

________________________
Förbundschef Anette Lundin

_____________________
Namnförtydligande

