
ORDLYD AV OPERATØREN VED MELDING FRA ET VAKTSELSKAP 
 

I brev angående boligalarmanlegg fra DSB datert 30.05.2006 - siste avsnitt står det: 

En melding fra et vaktselskap til nødalarmeringssentral om utløst brannalarm i privat bolig er i seg selv ikke en 

verifikasjon på at det er oppstått brann. Dersom vaktselskap og alarmkunder vil være sikret en tjeneste som 

medfører utrykning fra et brannvesen ved automatisk utløst brannalarm i bolig, må dette avklares gjennom en 

privatrettslig avtale i det en slik tjeneste ikke anses å være en lovpålagt oppgave slik det følger av brann- og 

eksplosjonsvernloven § 11e) om at brannvesenet skal være innsatsstyrke ved brann. 

 

 
Straffeloven § 187. Falsk alarm 

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som ved en uriktig melding, et ugrunnet rop om hjelp, 

misbruk av nødsignal eller liknende forsettlig eller grovt uaktsomt volder 

a) utrykning av politi, brannvesen, ambulanse, lege eller forsvaret, 

b) utrykning som skjer etter anmodning fra en hovedredningssentral eller lokal redningssentral, 

c) sammenstimling av eller skrekk blant et større antall mennesker. 

På samme måte straffes den som gir falske opplysninger som er skikket til å fremkalle frykt for noens liv eller 

helse eller forstyrre den alminnelige ro og orden. 

Spør om de har en avtale med den aktuelle kommunen om 

at brannvesenet skal foreta utrykning på denne meldingen 

 

Ja Nei eller Vet ikke 

Spør om det er en bekreftet positiv brann 

 

Varsle brannvesen Positiv brann 

Spør om vedkommende vil bestille en av 

følgende alternative engangsavtaler: 

Alt. 1 - at brannvesenet skal kjøre ut og 

verifisere alarmen til en pris på 6.000,- 

eller 

Alt. 2 - at brannvesenet skal rykke ut til en pris 

på 3.000,- pr. person som rykker ut og minimum 

24.000,- (faktureres kun hvis det ikke er brann). 

NB! Alle prisene er uten moms. 

 

Mottatt 

bestilling 

Ingen bestilling Fortell at vaktselskapet selv må verifisere 

alarmen og ringe tilbake hvis det er positiv brann 

Fortell at vedkommende kan 

bestille to alternativer, men at 

du først trenger å få opplyst 

navn og/eller tjenestenummer 

til vedkommende 

Mottatt navn og/eller tjenestenummer 

Ikke positiv brann 


