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Avtale om direkte overføring av teknisk alarmer  
til Alarmsentralen Telemark 

 
1. Avtalen gjelder overføring av automatiske tekniske alarmer 
  

Fra:       Kommune:       

Adresse:      ,             Kundenr:       

Type: TEKNISK   

Faktura- 

adresse: 

      

 

2. Tekniske alarmer  
kan være alarmer fra heis, grunnvannspumpe, kompressor til trykkluftanlegg, fryseanlegg/ - boks, 
kjøleanlegg/ -skap mm. 
Heisalarmer skal knyttes til system med to-veis talekommunikasjon og kunne mottas på 
alarmprogram. 
 
3. Abonnenten forplikter seg til å: 

a) Oppgi minst 3 kontaktpersoner som skal kunne kontaktes og møte ved utløst alarm 
og dersom abonnementet omfatter flere bygg, oppgi et nødvendig tilleggsantall og evt. 
byggansvarlige. 

b) Til enhver tid sørge for å oversende opplysninger om endring i hvem som er kontaktpersoner 
og hvordan disse kan kontaktes. 

c) Ellers tilveiebringe nødvendig dokumentasjon som enten utrykningsstyrke eller alarmsentral 
har behov for slik at mottatt alarm kan håndteres på best mulig måte. 

d) Sørge for å inngå avtale om utrykning fra det stedlige brannvesen dersom dette inngår som 
del av aksjonsapparatet ved mottatt alarm. 

e) Vedlikeholde alarmanlegget og teste mot alarmsentral minst en gang i året. 
f) Til enhver tid å sørge for at alarmsender er kompatibel med det mottaksutstyr som befinner 

seg i alarmsentralen. 
 

4. Alarmsentralen forplikter seg til: 
a) Enhver tid å ha kompetent personell og utstyr for mottak og formidling av alarmer 
b) Umiddelbart å formidle alarm til definert mottaker i h. t. dettes normalrutiner 
c) Ajourføre opplysninger fortløpende som abonnenten oversender, Jf. 3b. 

 
5. Årsavgift 

a) årsavgift pr. inngang betales etter gjeldende prisliste (inngang for nøkkelsafe er avgiftsfri) 
b) abonnementet gjelder som en årsavgift som faktureres i løpet av årets første kvartal og som 

ikke kan deles opp selv om abonnementet sies opp i løpet av året. 
c) for nye abonnenter faktureres årsavgift umiddelbart etter at abonnenten er tilkoblet 

alarmsentralen. Dersom tilkobling skjer etter 1. november faktureres ikke årsavgift for det 
aktuelle kalenderåret. 
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6. Justering av satser 

a) ansvarlig for alarmsentralen foretar årlig en avgiftsjustering av ovennevnte satser.  
b) utover ordinær prisstigning kan endring av rutiner, nyanskaffelser av utstyr mm. være 

faktorer som påvirker endring av årsavgiften. 
 
7. Oppsigelse 

Avtalen har gjensidig oppsigelsesfrist på 3 mnd. 
 

 
Skien,  28.04.2021 

 
 
 

 
 
 
 

Objekteier/bruker 

  
 
 

Erik Nordberg 
Kommunalsjef HV,  

Skien kommune 
   

 


