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Gebyr for dækning af udgifterne ved tilslutning til og overvågning af automatiske 

brandsikringsanlæg samt udrykning til blinde alarmer fra sådanne anlæg 

 

 

Den 26. maj 2016 vedtog Folketinget en ændring af beredskabsloven, lov om beskyttel-

sesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske 

artikler. Loven er stadfæstet som lov nr. 634 af 8. juni 2016 og træder i kraft den 1. juli 

2016. 

Beredskabslovens § 23 a har herefter følgende ordlyd: 

»§ 23 a. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal opkræves et gebyr fra an-

lægsejeren til dækning af udgifterne ved tilslutning til og overvågning af brandtekniske 

installationer, der i henhold til lovgivningen er etableret med automatisk alarmoverførsel 

til redningsberedskabet.  

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal opkræves et gebyr fra an-

lægsejeren til dækning af udgifterne for redningsberedskabets udrykning til blinde 

alarmer i forbindelse med de i stk. 1 nævnte anlæg. 

  Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrernes størrelse svarende til de faktiske 

omkostninger, som redningsberedskabet har i forbindelse med tilslutning til og over-

vågning af brandtekniske installationer samt ved udrykning til blinde alarmer.« 

Ændringen indebærer, at det fra den 1. juli 2016 er kommunalbestyrelsen, der be-

stemmer, om der skal opkræves et gebyr i henhold til bestemmelsens stk. 1 og stk. 2. 

Det er ligeledes kommunalbestyrelsen, der fastsætter gebyrernes størrelse svarende til 

de faktiske omkostninger, som redningsberedskabet har i forbindelse med tilslutning til 

og overvågning af brandtekniske installationer samt ved udrykning til blinde alarmer, jf. 

§ 23 a, stk. 3. 

I samordnede redningsberedskaber kan det være den fælles beredskabskommission, 

der træffer bestemmelse i henhold til stk. 1 og stk. 2 og fastsætter gebyrernes størrelse 

i henhold til stk. 3. 

Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår bl.a.: 

Ved fastlæggelse af gebyrets størrelse forudsættes det, at indtægterne ved gebyret og 

udgifterne forbundet med de pågældende sagsområder nogenlunde ækvivalerer hinan-

den. Kommunerne bør således dels foretage et skøn over redningsberedskabets forven-
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tede udgifter i forbindelse med henholdsvis tilslutning og overvågning af brandtekniske 

installationer og udrykning til blinde alarmer, dels fastlægge gebyret, så det svarer til 

udgifterne forbundet med opgaven. 

Forsvarsministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 682 af 6. juni 2016 om ophævelse af 

bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer, som 

træder i kraft den 1. juli 2016 samtidig med lovændringerne. 

Ophævelse af bekendtgørelsen indebærer ikke ændringer i definitionen på en blind 

alarm. Ved en blind alarm fra en brandteknisk installation forstås fortsat en automatisk 

tilkaldelse af redningsberedskabet, uden at der er brand eller overhængende fare for 

brand. 

Der er heller ikke ændret ved Beredskabsstyrelsens notat af 30. august 2000, hvoraf 

fremgår, at gebyrerne ikke er momspligtige, da brandslukning/udrykning til brande er 

en kommunal opgave efter beredskabsloven. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bo Andersson 

 

 

 


