Informasjon om gebyr for unødig utrykning
Hva er en unødig utrykning
En unødig utrykning er når et alarmanlegg varsler brannvesenet om brann, innbrudd eller
andre hendelser som alarmanlegget skal varsle uten at det anlegget varsler om er reelt.
Hvorfor sender brannvesenet ut gebyr for unødig utrykning?
Brannvesenet sender gebyr for unødig utrykning for å hindre at brannvesenets ressurser
misbrukes til ikke reelle hendelser. Unødige utrykninger bruker mannskap og materiell,
reduserer brannvesenets beredskap for reelle hendelser og kan skape unødige forstyrrelser i
trafikken.
Hvilke utrykninger regnes som en unødig?
Eksempler på årsaker til at brannvesenet sender gebyr på unødig utrykning.
Brannalarm
 Stekos fra komfyr, stekepanne e.l.


Byggearbeider (boring, sliping, lodding, sveising, bruk av skjærebrenner, feiing o.l.)



Utløst manuell brannmelder uten at det brenner



Kjemi- eller fysikkforsøk som utvikler røyk



Bruk av røykmaskin

Innbrudd- og heisalarm
 At noen glemmer å deaktivere innbruddsalarmen før de går inn


Utløsing av alarmen i det den settes på



Gardiner som flagrer i vindu som står oppe



Brukere som ikke har fått opplæring i hvordan alarmanlegget virker



Manglende vedlikehold av alarmanlegget som kan resultere i støv eller insekt i
detektorer



Bygningsmessige årsaker eks. ytterdør som beveger seg i vind selv om den er låst



Andre uforklarlige årsaker uten tegn til innbrudd



Når 110-sentralen mottar en heisalarm uten at det er personer i heisen som trenger
bistand til å komme ut

Generelt for alle typer alarmer
 Arbeid på alarmanlegget uten at alarmsonen det arbeides i er koblet ut
 Bygningsmessig renhold, feiing, rengjøring av alarmdetektor uten at detektoren er
koblet ut


Manglende vedlikehold
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Kan man stanse en unødig utrykning og unngå gebyr?
Brannvesenet sender gebyr hvis 110-sentralen har varslet ut mannskaper og utrykningsleder
har registret utrykningen ved å trykke «UTRYKNING» i det brannbilen er ute av vognhallen.
110-sentralen bruker 1- 2 minutter på å utalarmere mannskapene og mannskapene bruker
60 – 90 sekunder på å komme i brannbilen og få den ut av vognhallen. Hvis bilen stanses før
den er ute av vognhallen sendes det ikke gebyr.
Ring alltid brannvesenet ved utløst alarm for å bekrefte om alarmen er reell eller for å
hindre at tunge brannbiler kjører unødig rundt i distriktet.

Ring nødnummer 110 hvis det brenner.
Ring 66 76 42 50 for å stanse unødig utrykning.

Hvordan unngå gebyr for unødig utrykning
Den aller beste måten å unngå gebyr for unødig utrykning er å forebygge dem ved:
 å ha et godt alarmanlegg med riktige detektorvalg og detektorplassering


å vedlikeholde alarmanlegget inklusiv detektorene jevnlig



å informere alle som bruker bygningene om hvordan de unngår å utløse
alarmanlegget



å sørge for at alle som driver vedlikehold og hovedrengjøring kjenner og forstår
hvordan de unngår å utløse alarmanlegget

Bakgrunn og klageadgang
Brannvesenets gebyrreglement er vedtatt av brannstyret. Vedtaket er ikke et
forvaltningsvedtak, men et forretningsmessig vedtak. Klage på gebyr vedr unødig utrykning
sendes skriftlig til: marked@abbr.no

Med vennlig hilsen
Asker og Bærum brann og redning IKS

Anne Hjort
brannsjef
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