Tilslutningsaftale
AIA – Tyverialarm
Aftalen indgås mellem:

Anlægsejer

Institution / ejendom
Adresse
Postnr./By
Telefon
Ansvarlig leder
E-mail
EAN-nr.

og

Nordsjællands Brandvæsens vagtcentral

Adresse
Postnr. / By
Telefon
E-mail

1. AIA-anlæg
a)

Anlægget anskaffes og installeres af anlægsejer og udføres således, at optimal og mest
hensigtsmæssig udnyttelse af anlægget opnås.
Anskaffelse og installation kan udføres i samråd med Nordsjællands Brandvæsen, som
gerne er behjælpelig med råd og vejledning.
Det er en betingelse, at gældende regulativ for AIA-anlæg overholdes - herunder at der
kun er anvendt godkendte komponenter i anlægget.
Tilslutning fra anlægget - kontrolboks/central m.v. - overføres til Nordsjællands
Brandvæsens vagtcentral via det offentlige alarmnet DOA, IP-forbindelser eller GSM.

b)
c)
d)

2. Drift af AIA-anlæg
a)
b)
c)
d)
e)

Drift, betjening og vedligeholdelse af anlægget påhviler anlægsejer, der er pligtig til
hurtigst muligt at lade afbrydelser, fejl og skader afhjælpe.
Eventuelle prøver på anlægget samt arbejde ved eller i nærheden af anlæggets apparatur
eller ledninger må ikke foretages, før det er sikret, at fejlalarmer ikke kan udløses.
Nordsjællands Brandvæsens vagtcentral forbeholder sig ret til at udkoble
alarmforbindelsen, såfremt særlige driftsforstyrende forhold måtte tale herfor.
Anlægsejeren skal i så fald informeres forinden.
Ansvaret for anlægsejers anlæg, samt drift og betjening af dette er Nordsjællands
Brandvæsens vagtcentral uvedkommende.
Ved indgang til anlæggets kontrolboks / centralskab eller placeret efter nærmere aftale
skal opsættes nøgleboks ilagt hovednøgle / nøglekort til bygningens låsesystem.

f)

Ved ændring af låsesystem er det anlægsejers ansvar at kontalte Nordsjællands
Brandvæsen for udskiftning af nøgle/ nøglekort i nøgleboksen.
Alene Nordsjællands Brandvæsen skal have adgang til nøgleboksen.
Nøgleboksen kan efter anlægsejers ønske tilsluttes AIA-anlægget.
Anlægsejer skal tegne servicekontrakt på AIA-anlægget med et godkendt
installationsfirma.

3. Ydelser
a)

Ved alarm fra tilsluttet AIA-anlæg afsender Nordsjællands Brandvæsens vagtcentral efter
tre minutter brandvæsenets alarmpatrulje til adressen.
b)
Ved alarm, der skyldes personalets betjeningsfejl af anlægget, kan personalet omgående
– inden for tre minutter efter alarm - kontakte brandvæsenets vagtcentral på
telefon 4580 3355 og oplyse det forud aftalte kodeord samt meddele, at alarmen skyldes
en fejlbetjening.
Alarmpatruljes afsendes ikke og der fremsendes ikke faktura.
c)
Hvis alarmen ikke afmeldes inden for tre minutter, afsendes brandvæsenets
alarmpatrulje
til adressen.
d)
Der tilsigtes en responstid på ikke over 20 minutter fra afsendelse af alarmpatrulje til
fremmøde på adressen.
e)
Alarmpatruljen runderer bygningen udvendigt.
f)
Ved synlige tegn på indbrud eller ved igangværende indbrud observeres og politiet
tilkaldes. Anlægsejers kontaktperson orienteres jf.aftalt forholdsordre.
g)
Er der ingen synlige tegn på indbrud, låser alarmpatruljen sig ind i bygningen og runderer
indvendigt.
h)
Alarmgruppe/-område registreres via centralskabet og alarmen afstilles.
i)
AIA-rapportudfyldes i 2 eksemplarer, hvoraf det ene lægges hos anlægsejer.
j)
Hvis alarmanlægget ikke kan genindkobles, handles jf. aftalt forholdsordre og anlægsejers
kontaktperson orienteres jf. aftalt forholdsordre.
k)
Ved konstateret indbrud og når politiet har frigivet gerningsstedet, kan alarmpatruljen jf.
aftalt forholds via brandvæsenets vagtcentral rekvirere mandskab og materiel fra fx
skadeservicefirma eller Nordsjællands Brandvæsen til afdækning af døre, vinduer m.v. for
at sikre bygningen.
l)
Alarmpatruljen forlader først bygningen efter aftale med vagtcentralen.

4. Økonomi
a)
b)
c)

Udgifter til etablering af anlægget, herunder tilslutning til det offentlige alarmnet DOA, IPlinie eller GSM og til Nordsjællands Brandvæsens vagtcentral samt etablering af nøgleboks
Og øvrige driftsudgifter påhviler anlægsejer.
Anlægsejer betaler en fast årligt afgift (a2) for at være tilsluttet Nordsjællands
Brandvæsens vagtcentral.
Ved nyetablering betaler anlægsejer endvidere et engangs tilslutningsbebyr (a1).
Ved aktiveret alarm, hvor brandvæsenets alarmpatrulje afsendes, fremsendes faktura for
et alarmudkald (a3) til anlægsejer.

d)
e)
sikring
f)
g)
h)

i)

Ved udkald i forbindelse med indbrud, afdækning og lignende, hvor den samlede tid
overstiger en time, faktureres endvidere den ekstra tid jf. Nordsjællands Brandvæsens
timepris (a4).
Hvis Nordsjællands Brandvæsen jf. aftalt forholdsordre skal foretage afdækning og
af bygningen efter indbrud, fremsendes faktura til dækning af medgåede udgifter.
Tilslutningspris (a1), årlig afgift (a2), alarmudkald (a3) og timepris (a4) reguleres hvert år
pr. 1. januar jf. KL’s fremskrivning.
I forbindelse med indbrud kan anlægsejer videresende relevante faktura til bygningens
forsikringsselskab.
Nordsjællands Brandvæsen forbeholder sig ret til at kræve betaling for udkald i forbindelse
med blinde eller falske alarmer, forårsaget af personale eller andre med adgang til den/de
tyverisikrede bygninger, såfremt alarmerne ikke er afmeldt til vagtcentralen med kodeord
inden for tre minutter efter alarmering.
Det er anlægsejers ansvar, at personer med lovlig adgang til den/de sikrede bygninger kan
betjene adgangskontrollen korrekt.
Faktura for alarm/tilkald til AIA-anlæg fremsendes snarest efter tilkaldet til anlægsejer.

5. Generelt
a)
b)
c)
AIA-

d)
e)

Nødvendige koder, nøgler, tegninger, telefonliste over kontaktpersoner, beskrivelser m.v.
for betjening af AIA-anlægget skal udleveres til Nordsjællands Brandvæsen.
Anlægsejer udarbejder til Nordsjællands Brandvæsen en liste med navn og telefonnummer
på mindst 3 kontaktpersoner, som i forbindelse med indbrud kan kontaktes jf. aftalt
forholdsordre.
Alarmpatruljen udarbejder en AIA-rapport til registrering af eventuelle hændelser.
rapporten oplyser om:
- AIA-anlæggets adresse.
- Modtagelse af alarm - år, måned, dato, klokkeslæt og alarmtype,
- Observationer ved ankomst til adressen.
- Evt. tilkaldelse af politi og/eller mandskab til afdækning/sikring af bygningen.
- Information af kontaktperson.
Ved alarm/udkald placeres kopi af AIA-rapporten i umiddelbar nærhed af AIA centralen.
Aftalen er fortløbende og kan opsiges af en af parterne med mindst tre måneders varsel til
udløb af en måned.

8. Accept
Undertegnede er indforstået med ovennævnte tilslutningsaftale.
For anlægsejer :

For Nordsjællands Brandvæsen:

Dato:

Dato:_______________

___________________

Underskrift:_________________________

Underskrift:________________________

