
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Sak 4/19 – Endring av betalingsregulativ 
 
 

 
Bakgrunn 

Styret behandlet saken i sitt møte den 27.3.19, sak 11/19 med følgende vedtak; 

 

 Styret anser vanntåkeanlegg som et livreddende tiltak og anbefaler Representantskapet 

å vedta endret betalingsregulativ som fremlagt, samt årlig vurdere avgiftsnivået med 

sikte på å levere tjenesten til selvkost. 

 

Selskapet har fått henvendelser angående vanntåkeanlegg. Gjensidige har inngått en avtale med flere 

kommuner på Nedre Romerike om slik installasjon.  

  

Slike anlegg vil kunne installeres i boliger hvor de har utplassert rusrelatert klientell, samt i andre 

kommunale boliger og privatboliger med folk som ikke vil kunne klare og evakuere seg selv. Det vil 

også være et tiltak for at eldre personer skal kunne bo lengre hjemme i egen bolig. 

  

Dette er mobile anlegg, som kan flyttes rundt fra bolig til bolig, og kan dekke et sted fra 50-80 kvm  

En slik type alarm vil rekvirere merarbeid for flere enn hva et ordinært brannvarslingsanlegg gjør. Det 

vil kunne bli flyttet på fra adresse til adresse relativt ofte, samt at også nøkkelsafen må skrus ned og 

flyttes, nøkler byttes.  

 

Det vil kreves boligsafe med kode for innleggelse av nøkler, som må være tilnærmet innbruddsikker, 

tåle å stå ute i all slags vær over tid osv. Det vil ikke være alarm på denne, og kommunen vil måtte ha 

det fulle og hele ansvaret for nøklene i safen. Safen skal kodes av representant fra brannvesenet, og 

koden legges inn på alarminfoen hos Øst 110-sentral. Vanntåkeanleggene knyttes direkte opp mot 110-

sentralen. Mens da nøkkelboksen vil være uten alarmtilknytning.  

 

Tilkobling av et vanntåkeanlegg er vedtatt hos NRBR med en årlig pris på kr 6 222,-, hvorpå avgift 

tilkommer i tillegg ved tilkobling, flytting og ileggelse av nøkler i nøkkelsafe.  

 

ØRB ønsker å prise denne type alarm som følgende; 

 

- Tilkoblingsavgift, flytting og ileggelse av nøkler  kr 1 621,- 

- Årsavgift for vanntåkeanlegg     kr 3 712,- 

 

Det vises til vedlagt betalingsregulativ 

 

 

Forslag til vedtak 
Representantskapet vedtar endret betalingsregulativ som fremlagt 


