ANSLUTNINGSAVTAL AUTOMATISKT BRANDLARM
Följande avtal har tecknats mellan Kalmar Kommun/Brandkåren och nedanstående anläggningsägare.
1. Uppgifter om anläggningen
Anläggningsägare:

Organisationsnummer:

Objekt:

Postadress:

Postnummer:

Ort:

Anläggningens adress:

Postnummer:

Ort:

Underlag för avtalsform: Räddningstjänst enligt 1 kap § 2 LSO. Kategori stor konsekvens/ hög tillgörlitlighet.
2. Anläggningsägarens ansvar
Anläggningsägaren förbinder sig att:

före inkoppling av anläggningen uppvisa anläggarintyg och leveransbesiktningsintyg.
följa den till detta avtal bifogade kvalitetsplanen vari regelbunden och kontinuerlig kontroll och uppföljning av anläggningen ingår.
till Kalmar Brandkår betala de av Kommunstyrelsen fastställda avgifterna för anslutning och administration, nedan kallat
grundavgift och objektsspecifik avgift.
3. Kalmar Brandkårs ansvar
Kalmar Brandkår förbinder sig att:

hålla utrustning för att mottaga larmsignal som vidarebefordrats från anläggningen via SOS Alarm alt. direkt.
genomföra utryckning enligt gällande larmplan.
vid behov påbörja och genomföra räddningsinsats.
kontrollera och återställa larm.
underrätta anläggningsägaren om vidtagna åtgärder.
hantera och lagra nödvändig information om anläggningen.
4. Kalmar Brandkårs rättigheter
Kalmar Brandkår har rätt att:

vid upprepade onödiga larm eller ej återställbar signal frånkoppla anläggningen helt eller delvis och därefter direkt informera
anläggningsägaren om vidtagna åtgärder.
i samband med tillsyn eller på annat sätt kontrollera uppfyllandet av detta avtal.
Kalmar Brandkår är befriad från ersättningsskyldighet för skada eller förlust orsakade av avbrott eller annat fel på anläggningen,
larmöverföringssystemet eller larmmottagaren. Skada eller förlust orsakad av Brandkårens personal under sådana omständigheter
att vidtagna åtgärder måste anses försvarbara med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och
omständigheterna i övrigt.
5. Avgifter
Kryssa i ett av följande alternativ:

Följande avgifter gällde vid avtalets tecknande:

Grundavgift:

3 030 Kr/ år

Objektspecifik avgift:

Kr

Total årsavgift:

Kr/ år

Larmet skall vara kopplat till Brandkåren i Kalmar.
Larmet skall vara kopplat till SOS-alarm.

Avtalsdatum:
Insats vid ej brand/fara:

5 228 Kr/ insats

Dag

Månad

År

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 Kalmar Brandkår erhållit varsitt.
6. Underskrift
Anläggningsägaren:

Namnförtydligande:

Datum:

Förvaltningschef, Kalmar Brandkår:

Namnförtydligande:

Datum:

