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Avgifter/priser 2020
Automatiska brandlarm samt
intelligenta nycklar, etc.
Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Avser avgifter för anslutning av automatiskt
brandlarm för andra objekt än
Helsingborgs stad och dess kommunala
bolag
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Avgifter/priser
Avgifterna omfattar:
 Anslutning av ny larmanläggning till RSNV
 RSNV:s löpande administrativa kostnader för anslutna brandlarm
 Onödiga larm
 Nyckelcylindrar, nycklar, hänglås till bommar, etc.
Avgifter/priser:
a) Startavgift (exkl. cylinder och nycklar till fasadnyckelskåp)
b) Nyckelcylindrar, nycklar, hänglås till bommar, etc.
c) Årsavgift
d) Onödiga larm
e) Timkostnad

4500 kr
Se bilaga A
3860 kr
7565 kr
1024 kr/timme

Avgifterna är framtagna utifrån huvudprincipen att avgiften/priset ska ge kostnadstäckning
för de merkostnader RSNV har för de anslutna brandlarmen.
Ovanstående avgifter/priser är exklusive moms. För avgiften för onödiga larm utgår ingen
moms.

Beskrivning av avgifter/priser
Startavgift
Avgiften täcker RSNV:s kostnader som en ny anslutning av ett automatiskt brandlarm
medför:
- Kontakt med brandlarmsprojektör i syfte att bestämma placering av fasadnyckelskåp och
brandförsvarstablå. Medför oftast ett platsbesök.
- Administration i form av att skapa ett nytt objekt i RSNV:s ärendehanteringssystem.
- Upprättande av en insatsbild. Insatsbild är ett enklare insatsstöd. Upprättandet av
insatsbilden kräver ett platsbesök i ett skede då brandlarmanläggningen är i de närmaste
färdigställt.
- Upprättande av larmplaner till SOS. Larmplaner är instruktioner om vilka
räddningsenheter som ska larmas vid ett automatlarm.
- Arbete med att lägga in nyckel samt cylinder till fasadnyckelskåp och lås till grindar,
bommar, etc. i RSNV:s låssystem (digitalt system).
- Kontroll vid driftsättning (platsbesök). Kontrollerar bland annat vår tillgänglighet till
fastigheten, att adekvata orienteringsritningar finns, att insatsbilden stämmer, etc.
Anslutningsavgiftens summa är baserad på en uppskattning av vilka kostnader ovanstående
administration medför för RSNV.
Anslutningsavgiften täcker årsavgiften, innehåll se nedan, det år som brandlarmanläggningen
ansluts till RSNV.
Årsavgift
Avgiften täcker RSNV:s kostnader som en anslutning av ett automatiskt brandlarm medför:
- Systemkostnad för systemet med intelligenta nycklar till fasadnyckelskåp, nyckelcylindrar
till grindar och hänglås till bommar.
- Uppdatering av insatsbilder, larmplaner, automatlarmsregiseter, etc.
- Den återställning av larmet som insatspersonalen gör vid objektet.
- Internutbildning av personal (styrkeledare, larmtekniker) för att de ska kunna hantera
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nyckelsystem, återställning av larm, etc.
System och personal för att identifiera återkommande onödiga larm.

Årsavgiftens summa är baserad på en uppskattning av vilka kostnader ovanstående
administration medför för RSNV.
Avgift onödigt larm
Med onödiga larm avses en larmsignal som inte kan hänföras till brand eller annat nödläge,
med andra ord en larmsignal som orsakats av en händelse där det inte kan antas att någon
skulle larmat 112.
Avgiften täcker RSNV:s kostnader som en onödig utryckning medför:
- Personalkostnad för den tid som det onödiga larmet tar.
- Fordonskostnad.
Summan är baserad på en uppskattning av vilka kostnader ovanstående medför för RSNV.
Timkostnad
Vid tillfällen då RSNV behöver lägga mer tid på något objekt än vad som kan förväntas ingå i
ovanstående avgifter faktureras den nedlagda tiden. Ett exempel är uppföljningsbesök på
objekt som har haft återkommande onödiga larm.
Timkostnaden är densamma som för myndighetsutövning. Timtaxan för myndighetsutövning
fastställdes 2014 av direktionen och togs fram via en jämförelse med grannkommuner och andra
räddningstjänstförbund på nationell nivå.

Allmänna bestämmelser
Reglering av timkostnad
Den grundläggande timkostnaden i denna taxa regleras årligen med Statistiska Centralbyråns (SCB)
arbetskostnadsindex. Basmånad vid indexuppräkning är april året innan justering. Justering sker
årligen per den första januari. År 2014 utgör basår för taxans införande.
Dröjsmålsränta
Betalas inte avgift inom föreskriven tid på fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från
förfallodagen tills betalning sker.
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Bilaga A
Priser nycklar, låscylindrar, hänglås, m.m. samt intäktskonto och proj.nr
Priser nedan är exklusive moms.
Artikelnamn

Pris

Utbyte av lucka på nyckelskåp inkl. cylinder
Paketpris inkluderande:
- Låscylinder
- Lucka klass 5
- Ombyggnadssats
- Väderskydd (vid behov)
- Arbetstid 1 h
- Del av systemkostnad

Första lucka:
4292: -

Intelligent nyckel

354: -

Oval låscylinder Assa-standard

814: -

Rund låscylinder ASSA-standard utsida

1229: -

Rund låscylinder ASSA-standard insida

1229: -

Cylinder till nyckelfacksrör

2295: -

Nyckelrör

695: -

Uppdateringsstation

7808: -

Aktiveringsstation

4000: -

Snowman-cylinder för hänglås, upp till klass 2

1032: -

Digitala hänglås, oklassat

1495: -

Digitalt hänglås, klass 1, väderskyddad marint bruk

2210: -

Digitalt hänglås, klass 2

2015: -

Digitalt hänglås, klass 3

2395: -

Digitalt hänglås, klass 4

3425: -

Digitalt hänglås, klass 5

3856: -

Duolås komplett oval cylinder

2868: -

Duolås komplett smalprofil lång

2868: -

Duolås komplett smalprofil kort

2868: -

Följande luckor:
4000: -

Duolås komplett rund cylinder ASSA 2000
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Aktiveringsplugg
Annan artikel till intelligent nyckelsystem
- Calmar nyckelskåpslucka exkl. väderskydd
- Duolås cylinder
- Swedlock nyckelskåp
- Calmarbox original

1100: -

2995:1032:1690:6200:-
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