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Bestyrelsen forelægges forslag til 2019-gebyrer for tilslutning og overvågning af

brandtekniske installationer samt for udrykning til blinde alarmer i forbindelse med

sådanne anlæg til godkendelse.

Punktet har været drøftet i arbejdsudvalget på udvalgets møde den 10. oktober 2018.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen over for bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

• at bestyrelsen godkender de opdaterede ABA-takster, der skal træde i kraft 1.

januar 2019.

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 tilslutning til og overvågning af

brandtekniske installationer med direkte alarmoverførsel til brandvæsenet samt for

udrykning til blinde alarmer i forbindelse med sådanne anlæg. Endvidere bemyndiges

kommunalbestyrelsen til at fastsætte gebyrernes størrelse.

For § 60 fællesskabers vedkommende er kompetencen tillagt den fælles

beredskabskommission, dvs. selskabets bestyrelse.

Gebyrerne er beregnet med afsæt i den af bestyrelsen godkendte beregningsmetode på

bestyrelsesmødet i oktober 2016. Beregningsmetoden tager udgangspunkt i

Hovedstadens Beredskabs faktiske udgifter tilføjet en stigning på 500 kr. pr. udrykning

til en målrettet indsats i form af kampagner m.v. for at få nedbragt antallet af blinde

alarmer hos anlægsejerne. Beregningsmetoden er udarbejdet i samarbejde med PwC.

Der er foretaget en benchmark af Hovedstadens Beredskabs prisgrundlag og

beregningsmetode vedrørende ABA-gebyrerne jf. bestyrelsens beslutning i oktober

2017 om, at der årligt skal foretages en benchmark af taksterne på ABA-området mhp.

at sikre, at beredskabernes takstniveau ikke ligger for langt fra hinanden.

Af benchmarken kan det konkluderes, at der er en mindre variation på, hvad de

forskellige beredskaber tager for de forskellige dele af ABA-området. Benchmark for

2018 ser således ud:



ABA takster i udvalgte beredskaber (priser eks. moms) i 2018

 

Oprettelsesafgift Blind alarm Årsafgift

Beredskab Fyn (Odense) 4.384 6.138 6.941

Beredskab Øst 3.070 5.920 5.950

Østsjællands Beredskab 3.471 6.398 7.503

Østjyllands Beredskab 4.533 6.509 7.952

Hovedstadens Beredskab 6.285 5.966 6.421

På baggrund af benchmarken vurderes det, at Hovedstadens Beredskabs takster på ABA

området for 2018 er tilfredsstillende. Det anbefales derfor, at taksterne fremskrives

med pris- og lønreguleringen for 2019, der er 2,10 %

Det indstilles, at ABA-taksterne for 2019 for Hovedstadens Beredskab er:

Oprettelsesafgift: 6.417 kr.

Blind alarm: 6.091 kr.

Årsafgift: 6.556 kr.

Pris- og lønfremskrivning af gebyrerne for ABA-området vil ikke give anledning til

ændringer i budget 2019.

De nye takster for 2019 vil blive anført i Hovedstadens Beredskabs takstkatalog, der

ligger offentligt tilgængeligt på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside.

På bestyrelsesmødet i oktober 2017 blev det besluttet, at der hvert 5. år, eller ved

markante ændringer i serviceniveauet, foretages en genberegning af udgifterne på

ABA-området. Dette er 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. Denne genberegning vil finde sted

senest i år 2021.

Beslutning i bestyrelsen den 14. november 2018

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Sisse Marie Welling


