ANSLUTNINGSAVTAL AUTOMATISKT BRANDLARM
Följande avtal har tecknats mellan Bohus Räddningstjänstförbund och nedanstående anläggningsägare.
1. Uppgifter om anläggningen
Anläggningsägare /Avtalspart:

Objektsnummer/Objektsnamn:

Organisationsnummer:

Objektets adress:

Id:

Postadress:

Postadress:

Postnummer ort:

Postnummer Ort:

Underlag för avtalsform: Teknisk kontrollanläggning
2. Anläggningsägarens ansvar
Anläggningsägaren förbinder sig att:

före inkoppling av anläggningen uppvisa anläggarintyg och leveransbesiktningsintyg.
följa den till detta avtal bifogade kvalitetsplanen var i regelbunden och kontinuerlig kontroll och uppföljning av anläggningen ingår.
genast informera räddningstjänsten om förändrade ägarförhållanden, ny adress eller nya faktureringsuppgifter och
kontaktuppgifter för anläggningsskötare.
till räddningstjänsten överlämna samtliga nycklar/passerkort som erfordras (till samtliga larmade utrymmen) för att
räddningstjänsten ska kunna fullgöra sina åtaganden.
så snart utbyte av låsenhet sker tillse att ny nyckel/nytt passerkort omedelbart överlämnas till räddningstjänsten.
till Bohus Räddningstjänstförbund betala de av förbundsdirektionen fastställda avgifterna för anslutning och
administration, nedan kallat anslutningsavgift och årsavgift.

3. Bohus Räddningstjänstförbunds ansvar
Bohus Räddningstjänstförbund förbinder sig att:

hålla utrustning för att mottaga larmsignal som vidarebefordrats direkt från anläggningen eller från SOS Alarm.
utan onödigt dröjsmål bege sig till larmande anläggning, utan påkallande av fri väg.
kontrollera orsaken till larmsignalen.
vid behov påbörja och genomföra räddningsinsats.
kontrollera och återställa larm.
underrätta anläggningsägaren om vidtagna åtgärder.
hantera och lagra nödvändig information om anläggningen.

4. Bohus Räddningstjänstförbunds rättigheter
Bohus Räddningstjänstförbund har rätt att:

vid samtidiga larm ge räddningstjänstuppdrag företräde.
vid upprepade onödiga larm eller ej återställbar signal frånkoppla anläggningen helt eller delvis och därefter direkt
informera anläggningsägaren om vidtagna åtgärder.
frånkoppla anläggningen helt eller delvis om kontakt med anläggningsskötare inte är möjlig.
enligt fastställd taxa debitera anläggningsägaren varje verkställd utryckning som inte förorsakats av brand eller annat nödläge.
i samband med tillsyn eller på annat sätt kontrollera uppfyllandet av detta avtal.

Bohus Räddningstjänstförbund är befriad från ersättningsskyldighet för skada eller förlust orsakade:
- av avbrott eller annat fel på larmöverföringssystemet eller larmmottagaren.
- åtgärder vidtagna av räddningstjänstens personal undersådana omständigheter att åtgärderna måste anses försvarbara med
hänsyn till farans beskaffenhet den skada som åsamkats och omständigheterna i övrigt.
- annan omständighet som räddningstjänsten inte råder över.

Vänd
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5. Avgifter
Kryssa i ett av följande alternativ:

Följande avgifter gällde vid avtalets tecknande som justeras enligt bilagan
"underlag för avtalsform".

Anslutningsavgift:

Kr

Larmet skall vara kopplat till Bohus Räddningstjänstförbund.

Årsavgift:

Kr/år

Larmet skall vara kopplat till SOS-alarm.

Total avgift:

Kr

Insats vid ej brand/fara:

Kr/ insats

Avtalsdatum:

Avtalet gäller fr.o.m. ovanstående avtalsdatum och tills vidare. Part kan säga upp detta avtal med en uppsägningstid på tre månader.
Uppsägning skall vara skriftlig. Detta avtal är upprättat i två exemplar, varav anläggningsägaren och Bohus Räddningstjänstförbund
erhållit varsitt.
Anläggningsägaren:

Namnförtydligande:

Datum:

Förbundschef, Bohus Räddningstjänstförbund:

Namnförtydligande:

Datum:
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