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Refusjonsordning for gebyr knyttet til utrykninger i forbindelse med
falske brannalarmer
Utvalg
Hitra formannskap

Møtedato
19.01.2022

Utvalgsaknr.

Vedlegg:
1
Vedlegg 1 - Sak behandlet i UHO 17.03.2021
2
Vedlegg 2 - Sak behandlet i UHO 08.06.2021, FSK 15.06.2021 og FSK 29.06.2021
3
Vedlegg 3 - Gebyrregulativ for byggesak, fradeling, oppmåling, regulering, landbruk, feiing og brann

Innstilling:

1) Faktura for falske brannalarmer sendes ut av kommunen (samarbeidsparter) som i dag
2) Det kan søkes om refusjon av deler av kostnader innbyggere har fått ved at det har blitt
foretatt utrykning som følge av falsk brannalarm ved omsorgsboliger tilknyttet direkte
brannvarsling.
3) For å søke refusjon må det være godtgjort at brannvarslingsanlegg fungerer og det er
montert komfyrvakt i boligen
4) Ordningen omfatter beboere / leietakere som fyller 80 år i 2022 (2023 for regninger
dette året)
5) Ved søknad, vedlagt dokumentert mottatt og betalt gebyr, dekkes for målgruppen:
Første gangs utrykning
Ny utrykning i løpet av 30 dager
To utrykninger i løpet av 60 dager
Tre utrykninger i løpet av 90 dager

Kr
Kr
Kr
Kr

2 000,5 000,7 500,10 000,-

6) Ordningen er en forsøksordning fra og med 01.01.2022 og med varighet ut 2023 og
finansieres gjennom bruk av de avsatte fondsmidlene ifølge vedtak PS 112/21,
begrenset til kr 75.000 i forsøksperioden.
7) Det foretas en evaluering av ordningen i god før behandling av budsjett 2024.
Ingjerd Astad
Kommunedirektør
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Bakgrunn for saken
Vedtak i kommunestyrets behandling av handlings- og økonomiplanen 2022-25, PS 112/21:
Kommunestyret delegerer til formannskapet å avgjøre endringer i form av reduksjoner i gebyret knyttet
til utrykninger i forbindelse med falske brannalarmer. Til å dekke opp kostnadene som dette vil medføre,
så opprettes et eget fond på kr 75.000 som belastes ordinært disposisjonsfond.
Saksopplysninger
Saken har tidligere vært oppe til politisk behandling. Først behandlet i UHO 17.03.2021 da de vedtok å
sende oversendelsesforslaget til FSK. Deretter ble saken behandlet først i UHO 08.06.2021, så FSK
15.06.2021, og FSK igjen 29.06.2021 da det ble vedtatt å utsette saken.
Flere og flere bedrifter/ private/ bofellesskap/ boforeninger/ borettslag i Hitra, blant annet Blåfjell, er
tilkoblet automatisk brannalarm. Når varslingen går kalles mannskapene ut og taksameteret for
kommunen går. En utrykning i regi av brannvesenet har en snittpris på ca. kroner 10.000,- ved unødig
alarm. Systemet fungerer slik:
-

de som har automatisk brannalarm montert har inngått en avtale med 110 sentralen hvor de
betaler en fast årlig sum for tilkoblingen til 110- sentralen
varslingen går direkte til 110- sentralen som ved alarm utalarmerer lokalt brannvesen.
110- sentralen sender ved (falsk/ unødig) alarm ut et krav på et gebyr satt til kr. 5000,- + mva
pr. gang, samme beløp gjelder for alle kommunene som er tilsluttet 110-sentralen i Trondheim
Kommunen overføres beløpet på kr. 5000,- + mva som en delvis dekning av utgiftene
kommunen pådrar seg ved utrykningen

Systematikken rundt dette er likelydende som for andre kommuner tilknyttet 110-sentralen.
Gebyrstørrelsen for 2022 ble vedtatt i kommunestyrets behandling i sak 112/21.
Vurdering
Innføring av gebyr for falske alarmer virker skjerpende og skaper større bevissthet for at vi som
innbyggere / fritidsinnbyggere forsøker å unngå å utløse alarmene. Erfaringsmessig ble en del anlegg
utbedret den dagen kommunen innførte dette gebyret. Kommunedirektøren mener at det prinsipielt
bør være slik at det er den som utløser alarmen skal være med å betale for denne hendelsen, slik som
det pr i dag er lagt opp til med om lag deling av kostnaden 50/50 mellom kommunen og den som
utløser alarmen.
Ut over dette kan det legges til rette for en ordning der deler av gebyret refunderes for beboere /
leietakere ut fra noen kriterier. Disse kriteriene bør ikke skille på type boform. Kommunedirektøren
anbefaler at kriteriene for refusjon knyttes opp mot alder, og gjelder for innbyggere i Hitra kommune
fra de fyller 80 år.
Kommunedirektøren opprettholder sin innstilling i saken slik den var fremlagt i sak 114/21, dog med
korrigerte årstall:
1) Faktura for falske brannalarmer sendes ut av kommunen (samarbeidsparter) som i dag
2) Det kan søkes om refusjon av deler av kostnader innbyggere har fått ved at det har blitt foretatt
utrykning som følge av falsk brannalarm ved omsorgsboliger tilknyttet direkte brannvarsling.
3) For å søke refusjon må det være godtgjort at brannvarslingsanlegg fungerer og det er montert
komfyrvakt i boligen
4) Ordningen omfatter beboere / leietakere som fyller 80 år i 2022 (2023 for regninger dette året)
5) Ved søknad, vedlagt dokumentert mottatt og betalt gebyr, dekkes for målgruppen:
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Første gangs utrykning
Ny utrykning i løpet av 30 dager
To utrykninger i løpet av 60 dager
Tre utrykninger i løpet av 90 dager

Kr
Kr
Kr
Kr

2 000,5 000,7 500,10 000,-

6) Ordningen er en forsøksordning med varighet fra og med 01.01.2022 og ut 2023 og
finansieres gjennom bruk av de avsatte fondsmidlene ifølge vedtak PS 112/21, begrenset til kr
75.000 i forsøksperioden.
7) Det foretas en evaluering av ordningen i god før behandling av budsjett 2024.
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