
 
 
 
 
 
Styret – Salten Brann IKS        
 
Sak nr. 41 - 2020              13. august 2020 
TAKSTER FOR SEKUNDÆRE HENDELSESOPPDRAG 
 
I sak 9-20, Forvaltning av sekundære hendelsesoppdrag behandlet i representantskapet 11.05.2020 
(vedlegg 1), ble det vedtatt at takser skulle behandles i styret. 
Selskapet har i den forbindelse sjekket hvilke takster som finnes nasjonalt for fakturering av slike 
hendelser. For videre vurdering av takster til bruk for Salten Brann IKS er det tatt utgangspunkt i: 

- B-rundskriv 2/2018. betaling av slukningshjelp og redningsaksjoner – branntjeneste fra KS, 
se vedlegg 2. 

- Rater for utleie av statlig beredskapsmateriell. Kystverket 23.05.2019, se vedlegg 3. 
 
I styresak 20/20 ble det identifisert ulike områder som vi har valgt å definere som sekundære 
hendelsesoppdrag og som med dette vil være gjenstand for fakturering. I saken ble det også vurdert 
frekvens og estimert pris. Følgende områder ble lagt vurdert og fremlagt i styresak 20/20. 
 
Område Frekvens Pris pr. enhet, eks mva Estimat årlig, eks mva 
Boring av lås i forbindelse 
med bistandsoppdrag 

1-2 pr. mnd 5.500,- 55.000,-   -    110.000,- 

Utrykning til automatiske 
alarmer fra tuneller 

3-6 pr. mnd 15.000,-  540.000,-  -   1.080.000,- 

Diverse oppdrag i forbindelse 
med trafikkuhell 

1-2 pr. mnd 8.000,- (estimat) 96.000,-   -   192.000,- 

Akutt mindre forurensning 
som ikke håndteres av 
forurenser eller kommunen 

1-2 pr. mnd 10.000,- 100.000,-  -  200.000,- 

Bistand til helse på åpenbare 
helseoppdrag som ikke 
tilligger brannvesenet å 
håndtere. 
21 hendelser i 2019 

1-2 pr. mnd 
 

10.000,- (estimat) 120.000,-   -   240.000,- 

Bistand til politi på åpenbare 
helseoppdrag som ikke 
tilligger brannvesenet å 
håndtere 
28 hendelser i 2019 

1-2 pr. mnd 
 

10.000,- (estimat) 120.000.-   -   240.000,- 

Totalt potensiale 
(estimat) 

  1.031.000,-  -  2.062.000,- 

 
I arbeidet med å prise disse tjenestene er det videre vurdert at det bør være en kombinasjon av 
fastpriser og prising ut fra omfang. Bakgrunnen for dette er variasjonen i tidsforbruk og bruk av 
materiell i den enkelte hendelse. Det er også vesentlig forskjell i kostandene avhengig av hvor 



hendelser forekommer sette opp mot om personellet som brukes er ansatt på heltid eller deltid og 
hvor mange som alarmeres til oppdraget. 
 
Forslag til prissetting av tjenester som del av sekundære hendelsesoppdrag 
 
Type oppdrag Kommentar Prising 
Boring av lås i forbindelse med 
bistandsoppdrag 

Minimum to konstabler i en time. Erstatning 
av 1-2 borer. Tjenesten er kun for bruk der det 
ikke er mulig å få tak i låsesmed innen 
nødvendig tid. 

5.500,- 

Utrykning til automatiske alarmer fra 
tuneller 

Ved utrykning til tuneller kjøres det utkall i 
forhold til alarmoppsett for den enkelte stasjon. 

15.000,-  

Unødig utrykning ABA Allerede innført 7.500,- 
Serviceoppdrag ABA Allerede innført 2.600,- 
Unødig alarm vaktselskaper, heltid For kassernerte styrker (RI) 3,26*1150,- 

Avtale vaktselskaper. Allerede innført 
3.749,- 

Unødig alarm vaktselskaper, deltid For deltidsmannskaper (RI) 5,7*1150,-. Avtale 
med vaktselskaper. Allerede innført. 

6.555,- 

Diverse oppdrag i forbindelse med 
trafikkuhell 

Herunder dirigering av trafikk og rydding av 
veibane, på oppfordring fra andre (Politi, 
entreprenør eller VTS). Oppdrag ut over to 
timer tillegges timekostnad for personell og 
materiell. 

8.000,-  

Akutt mindre forurensning som ikke 
håndteres av forurenser eller kommunen 

Personalkostnad pr. time i henhold til egen 
prisliste. Materialkostnad i henhold til 
kystverkets takster. 

Etter medgått tid 
og materiell. 

Bistand til helse på åpenbare 
helseoppdrag som ikke tilligger 
brannvesenet å håndtere. 

Det jobbes med avklaringer mot helse på 
hvilke oppdrag dette skal gjelde. Dette gjelder 
både statlig og kommunal virksomhet. 

 

Bistand til politi på åpenbare 
politioppdrag som ikke tilligger 
brannvesenet å håndtere 

Det jobbes med avklaringer mot helse på 
hvilke oppdrag dette skal gjelde. Det jobbes 
også med egen avtale på leveranse av tjenester 
som eks. droner. 

 

Alle priser eks. mva. 
 
Prisliste justeres årlig som del av selskapets budsjettprosess og vil bli lagt til grunn til og med 
budsjettåret 2021. Prislisten skal justeres som del av budsjettprosessen for budsjettåret 2022. 
 
 
For tjenester som ytes av 110-sentralen for direktekoblinger 
 
Gruppe Brannalarm for type objekt Månedspris 
1 BRANN 

- Hoveddimensjon: Objekt mindre enn 300 m2 (BTA) 
- Alt 1: Bolighus med mindre enn 5 leiligheter 
 

389,- 

2 BRANN 
- Hoveddimensjon: Objekter fra 300 - 1.199 m2 (BTA) 
- Alt 1: Bolighus/blokk fra og med 5 til 15 leiligheter 
- Alt 2: Overnatting/institusjoner under 50 senger (minimum) 
 

635,- 

3 BRANN 
- Hoveddimensjon: Objekter fra 1.200 - 4.999 m2 (BTA) 

1.251,- 



- Alt 1: Bolighus/blokk fra og med 15 til 25 leiligheter 
 

4 BRANN 
- Hoveddimensjon: Objekter fra 5.000 - 9.999 m2 (BTA) 
- Alt 1: Bolighus/blokker fra og med 25 til 50 leiligheter 
 

1.685,- 

5 BRANN 
- Hoveddimensjon: Objekter fra 10.000 m2 og oppover (BTA) 
- Alt 1: Bolighus/blokker med 50 leiligheter eller mer 
 

2.065,- 

6 Administrasjons- og etablerings-/eierskiftegebyr 
 

990,- 

Alle priser er eks. mva. 
 
Prislisten justeres årlig som del av selskapets budsjettprosess i samarbeid med region 110-Nordland. 
Prislisten vil kunne bli justert som del av budsjettprosessen for budsjettåret 2021. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Styret vedtar forslag til takster/priser for sekundære hendelsesoppdrag til og med 2021. 
2. Styret vedtar forslag til priser for tjenester som ytes av 110-sentralen for direktekoblinger. 

takster/priser for sekundære hendelsesoppdrag til og med 2020. 
3. Styret ber selskapet vurdere behovet for justering av priser for punktet overfor som del av 

budsjettprosessen for budsjettåret 2021. 
4. Styret ber selskapet fakturere i henhold til foreslått prisliste. 
5. Styret ber selskapet utarbeide en egen pris for tjenester til politi og helse. 


