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NOTAT
26. juli 2016

Orientering om takster (gebyrer) for tilslutning og overvågning af
brandtekniske installationer samt for udrykning til blinde alarmer i
forbindelse med sådanne anlæg

UDVIKLING

Som tidligere oplyst er der vedtaget en række ændringer i beredskabsloven. Der er bl.a. indføjet en udtrykkelig hjemmel til at kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal opkræves et gebyr til dækning af
udgifter ved tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer med direkte alarmoverførsel til brandvæsenet samt for udrykning
til blinde alarmer i forbindelse sådanne anlæg.

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København K

Endvidere bemyndiges kommunalbestyrelsen til at fastsætte gebyrernes størrelse, herunder størrelsen af gebyret ved udrykning til blinde
alarmer.

www.hbr.dk

For § 60 selskaber er kompetencen tillagt den fælles beredskabskommission (bestyrelsen).
Ændringerne af loven trådte i kraft pr. 1. juli 2016. Samtidig blev Forsvarsministeriets bekendtgørelse om gebyr for blinde alarmer ophævet. Bekendtgørelsen fastsatte centralt størrelsen af gebyret for blinde
alarmer. Gebyrets størrelse på 5.125 kr. er fastsat af Beredskabsstyrelsen ud fra gennemsnitsomkostninger til udrykninger til blinde alarmer. Loven indeholder ingen overgangsbestemmelser.
For alle tre gebyrer fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget, at
prisfastsættelsen skal ske således, at indtægterne ved gebyret og udgifterne forbundet med de pågældende sagsområder nogenlunde
ækvivalerer hinanden i overensstemmelse med reglerne herfor.

Telefon direkte: (+45) 33431326
Mobil : (+45) 30528257

E-mail: FD2Y@okf.kk.dk

Kommunernes regnskabsår følger kalenderåret, hvilket også gælder for Hovedstadens Beredskab.
Idet de nævnte gebyrer allerede indgår i beredskabets budget for i år, er det Hovedstadens Beredskabs vurdering, at vi kan fortsætte med de gebyrer, som er lagt
til grund for det af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne og bestyrelsen vedtagne budget for 2016. Igennem det vedtagne budget er der allerede er truffet en
politisk beslutning om gebyrernes størrelse, der afspejler omkostningerne for Hovedstadens Beredskab.
Med hensyn til budgettet for 2017 har Hovedstadens Beredskab i samarbejde med
PWC igangsat et arbejde omkring fastsættelsen af gebyrernes størrelse. Et forslag
til gebyrernes størrelse for Hovedstadens Beredskab i 2017 vil blive forelagt bestyrelsen til beslutning i forbindelse med budgettets behandling i oktober måned.
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