
AVTALE OM TILKNYTNING AV AUTOMATISKE ALARMER  

Mellom  
110-sentralen i Finnmark  

og 

Objekt eier:  

Organisasjonsnummer: 

Objektets navn:  

 
Gateadresse: 
  
Poststed:  
 
Alarmidnr (fylles ut av 110):  

1. 110-sentralen for Finnmark, påtar seg med dette å motta alarmer fra internt 
alarmanlegg, iverksette utrykning og kontakte kontaktpersoner.  

2. Før tilknytning skal det/de nevnte alarmanlegg være i teknisk forsvarlig stand og være 
godkjent i hht. gjeldende regelverk. Alarmsenderen skal være tilpasset 110-sentralens 
utstyr.  

3. Alarmanleggets eier skal se til at det til enhver tid finnes en dokumentasjon som gjør 
det lett for brannvesenets mannskaper å orientere seg i bygget og finne fram til det 
aktuelle alarmsted.  

4. Huseier skal oppnevne en eller flere kontaktpersoner som 110-sentralen kan 
kontakte ved behov. Det anbefales bruk av nøkkelboks.  

5. Ved feilmeldinger fra det interne anlegg som skyldes anleggets standard, ved 
manglende vedlikehold eller skjødesløshet vil 110-sentralen utstede et gebyr for 
unødig alarm eller unødig utrykning i henhold til 110-sentralens prisliste. 110-
sentralen kan, i samråd med anleggets eier koble fra varslingsanlegget inntil det er 
brakt i forsvarlig stand.  

6. Alarmanlegget får en feil kvote på 1 (en) feil (funksjonsfeil, teknisk feil, eller 
lignende.) pr. år. Ved eventuelle utrykninger til feil ut over dette, vil det bli krevd 
gebyr iht 110-sentralens prisliste. Se vår nettside: http://www.110-finnmark.no/  

7. I forbindelse med fakturering av unødig alarm eller utrykning i henhold til pkt 5 og 6 
varsles brannsjefen i objektets kommune.  

8. Alle endringer ved forhold som har betydning for denne avtalen, skal uten opphold 
meldes til 110-sentralen.  

Ved feil på alarmanlegget i bygningen tar sentralen ikke ansvar for skader som 
oppstår ved at brannmelding ikke kommer fram. Det samme gjelder ved feil på 
kommunikasjonsnettet mellom alarmanlegget og 110-sentralens alarmmottaker.  

9. Det skal betales en årlig avgift.  
Ved tilknytning betaler abonnenten tilknytningsavgift, samt årsavgift for 
måneder tilknyttet dette året.  
 



10. Avgiften bestemmes av 110-sentralen for Finnmark og faktureres iht gjeldende 
prisliste. Alle priser i kontrakten/prislisten er underlagt forbehold om regulering, i 
forbindelse med pris - og lønnsvekst og kan justeres etter behov. Se vår nettside som 
er oppdatert til enhver tid: http://www.110-finnmark.no/  

 11.  Denne kontrakt er utstedt i 2 eksemplarer, hvor av partene beholder hvert sitt.  

12.  Ved eierskifte gjelder denne kontrakten til ny kontrakt er undertegnet av ny eier.  

13. Underskrevet avtale er gyldig inntil den blir sagt opp med 3 måneders gjensidig 
oppsigelsesfrist, gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelse skal skje 
skriftlig.  

14. Ved eier skifte plikter kunden å varsle 110-sentralen om dette slik at ny kontrakt kan 
inngås med ny eier. Hvis melding om eierskifte eller oppsigelse av kontrakt ikke er gitt 
vil tidligere eier hefte for årsavgiften.  

15. Tvister skal søkes løst ved minnelighet. Dersom minnelighet ikke oppnås skal tvister 
avgjøres av de ordinære domstoler 

Sted:   dato:    Kirkenes  dato: 

………………………………   …………………………………….. 

som abonnent      For 110-sentralen 

 



 


