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7. Godkendelse af forslag til 2018-gebyrer vedr. 
ABA alarmer 
 
 
Bestyrelsen forelægges forslag til 2018-gebyrer for tilslutning og overvåg-
ning af brandtekniske installationer samt for udrykning til blinde 
alarmer i forbindelse med sådanne anlæg til godkendelse. 
 
Indstilling 
Det indstilles: 
1. at bestyrelsen godkender forslag til 2018-gebyrer for tilslutning og 

overvågning af brandtekniske installationer samt for udrykning til 
blinde alarmer i forbindelse med sådanne anlæg 

2. at bestyrelsen tager beregningsprincipperne for ABA-taksterne til ef-
terretning 

3. at bestyrelsen godkender, at der hvert 5. år foretages en genbereg-
ning af Hovedstadens Beredskabs udgifter på ABA-området, eller of-
tere ved markante ændringer i serviceniveauet 

 
Sagsfremstilling 
De i 2016 vedtagne ændringer i beredskabsloven betyder, at der blandt 
andet er tilføjet en udtrykkelig hjemmel til at kommunalbestyrelsen kan 
bestemme, at der skal opkræves et gebyr til dækning af udgifter ved til-
slutning til og overvågning af brandtekniske installationer med direkte 
alarmoverførsel til brandvæsenet samt for udrykning til blinde alarmer i 
forbindelse med sådanne anlæg. Endvidere bemyndiges kommunalbesty-
relsen til at fastsætte gebyrernes størrelse. 
 
For § 60 selskaber er kompetencen tillagt den fælles beredskabskommis-
sion (bestyrelsen). 
 
Beregningen af gebyrerne for 2017 for Hovedstadens Beredskab blev god-
kendt på bestyrelsesmødet i oktober 2016. Gebyrerne blev udarbejdet i 
samarbejde med PwC, der udformede et gebyrnotat med forslag til en 
beregningsmetode, der tog udgangspunkt i Hovedstadens Beredskabs 
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faktiske udgifter, og tilføjede en stigning på 500 kr. pr. udrykning, til en 
målrettet indsats i form af kampagner mv. for at få nedbragt antallet af 
blinde alarmer hos anlægsejerne.  
 
Der er foretaget en benchmark af Hovedstadens Beredskabs prisgrundlag 
og beregningsmetode vedrørende ABA-gebyrerne med fire andre bered-
skaber på baggrund af bestyrelsen beslutning om, at der skulle foretages 
en evaluering af principperne for beregningen af taksterne på ABA-områ-
det i oktober 2016.  
 
Af benchmarken kan det konkluderes, at der er en mindre variation på, 
hvad de forskellige beredskaber tager for de forskellige dele af ABA-om-
rådet. Hovedstadens Beredskab er dyrere end de andre i forhold til opret-
telsesgebyret, til gengæld er afgiften for blinde alarmer mindre end stør-
stedelen af de andre. Abonnementsprisen er middel i forhold til de andre 
beredskabers gebyrer. Prissammenligningen fremgår af bilag 1. 
 
Benchmarken viser endvidere, at der i beregningen af gebyrernes stør-
relse for 2017 blev anvendt forskellige metoder på tværs af beredska-
berne og på tværs af de tre gebyrer. Nogle af de øvrige beredskabers ge-
byrer er som Hovedstadens Beredskabs beregnet på baggrund af faktiske 
udgifter, andre tager afsæt i priserne før sammenlægningen med en tilfø-
jet stigning. 
 
Oplysninger fra de andre beredskaber viser også, at de, i dannelsen af ge-
byrerne for 2018, forventes at fremskrive deres takster for 2017 med pris- 
og lønfremskrivningen. Et enkelt beredskab har endvidere planlagt gen-
beregninger af deres takster hvert femte år.  
 
På baggrund af dette anbefales, at Hovedstadens Beredskab ligeledes 
fremskriver ABA-taksterne for 2018 med pris- og lønfremskrivningen. 
 
Af tabel 1 fremgår gebyrernes størrelse for 2017 samt forslag til gebyrer 
for 2018. Forslag til prisniveauet for 2018 er, jf. tabel 1, fastsat ved pris-
og lønfremskrivningen af gebyrerne for 2017. 
 
Tabel 1. Takster inden for Hovedstadens Beredskabs område for 2017 
samt forslag til 2018-takster, PL-fremskrivning, ekskl. moms. (beløb i kr.) 

 Gebyrer for 2017 Forslag til gebyrer for 
2018 

Oprettelse 6.126 6.285 
Abonnement 6.262 6.421 
Blind Alarm 5.815 5.966 
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Pris- og løn-fremskrivningen af gebyrerne for ABA-området vil ikke give 
anledning til ændringer i det vedtagne budget for 2018. 
 
For at sikre at Hovedstadens Beredskabs gebyrer på ABA-området både 
stemmer overens med de til området allokerede udgifter og ikke ligger for 
langt fra de andre beredskabers takster, anbefales, at der hvert 5. år eller 
ved markante ændringer i serviceniveauet laves en genberegning af ud-
gifterne på ABA-området.  
 
Derudover forventer Hovedstadens Beredskab hvert år at lave en bench-
mark af gebyrerne på ABA-området for at sikre, at beredskabernes takst-
niveau ikke ligger for langt fra hinanden. Der holdes løbende kontakt med 
de øvrige beredskaber, således at det kan indgå i overvejelserne om fast-
sættelse af gebyrerne i det tilfælde, at de andre beredskaber ændrer de-
res procedurer for udregningen af deres takster på ABA-området. 
 
Beslutning i bestyrelsen den 4. oktober 2017 

1. Indstillingen godkendt. 
2. Til efterretning. 
3. Indstillingen godkendt. 

 
Bilag  

 BM04/2017 – pkt. 7 - bilag 1 - LUKKET – Benchmark priser 
 

  


