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1 Indledning 

1.1 Denne aftale er indgået mellem Horsens Kommune/Service og Beredskab og Sydøstjyl-
lands Brandvæsen I/S, cvr. ?????. 

2 Aftalens geografiske dækningsområde og omfang 

2.1 Aftalen vedrører vagtcentralordningen i Horsens Kommune. 

3 Beliggenhed 

3.1 Vagtcentralen er beliggende på følgende adresse: 

 
 Endelavevej 5 

  8700 Horsens 

  Ejendommen er ejet Horsens Kommune 

   

Samtlige omkostninger, herunder drift, forbrug og vedligeholdelse af ejendommen, er om-
fattet af vederlaget. 

4 Vagtcentralbetjening og kommunikation 

4.1 Service og Beredskab foretager udkald af brandberedskabet i udrykningsområdet på bag-
grund af alarmering fra 112-alarmcentralen eller på baggrund af alarm direkte fra automa-
tisk brandsikringsanlæg. Udkaldet foretages via Service og Beredskabs vagtcentral og digi-
tale pagere med retursvar.  

4.2 Service og Beredskab/vagtcentralen kalder efter den til en hver tid gældende pickliste. 

4.3 Sydøstjyllands Brandvæsen I/S stiller SINE materiel (gps og intergate bokse) til rådighed 
for kommunikation med vagtcentralen og kommunikation på skadestedet.  

4.4 Sine terminaler leveres af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S. 

4.5 Service og Beredskab/vagtcentralen står for drift, vedligehold og opdateringer af Sine-
materiellet, i tæt samarbejde med Sydøstjyllands Brandvæsen I/S, således at dette altid er i 
driftssikker tilstand.  

4.6 Tekstpagere: Service og Beredskab/vagtcentralen leverer, drifter og vedligeholder mini-
mum 12 stk. digitale tekstpagere med retursvar og mulighed for aktivering af GPS til ind-
satslederne i Horsens Kommune.  

4.7 Pager til brandmænd leveres og vedligeholdes af Service og Beredskab/Vagtcentralen. 

4.8 Nødvendig hardware/software til vagtcentralanlægget leveres og vedligeholdes af Service- 
og Beredskab/Vagtcentralen.  

4.9 Digitale basestationer ejes, vedligeholdes af Service og Beredskab/vagtcentralen.  
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4.10 Service og Beredskab/Vagtcentralen stiller flådestyringssystem til rådighed for Sydøstjyl-
lands Brandvæsen I/S. Anlægget installeres og vedligeholdelse af Service og Bered-
skab/vagtcentralen.   

4.11 Service og Beredskab/vagtcentralen skal sørge for at oplysninger om midlertidig overnat-
ning/vejspærring og lignende indarbejdes i flådestyringen. 

4.12 Service og Beredskab skal løbende foretage nødvendige opdateringer af operative oplys-
ninger i WEB GIS ud fra oplysninger fra Sydøstjyllands Brandvæsen I/S eller andre samar-
bejdspartnere.  

4.13 Automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA anlæg): Ansøgning om tilslutning til ABA anlæg 
sendes til Sydøstjyllands Brandvæsen I/S  

4.14 Gebyr for blinde alarmer opkræves af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S. 

4.15 Service og Beredskab, vagtcentralen opretter ABA-anlæg. Tilslutningsomkostninger op-
kræves af vagtcentralen. Driftsomkostninger i forbindelse med ABA anlæg opkræves af 
Vagtcentralen.   

4.16 Opsætning af nøglebokse, udarbejdelse af indsatsplan inkl. forside udføres af Service og 
Beredskab/vagtcentralen efter aftale med Sydøstjyllands Brandvæsen I/S. Udgifterne op-
kræves af vagtcentralen i forbindelse med tilslutningsomkostningerne. Oversigt over nøgle-
rør – boks er vedlagt i bilag A.  

 

 

5 Vederlag 

5.1 Den samlede kontraktsum andrager årligt:    kr. 852.772  

(2016 pris og lønniveau) 

6 Betaling  

6.1 Vederlaget betales kvartalsvis forud (1. januar, 1. april, 1, juli og 1. oktober).  

6.2 Vederlagene er anført ekskl. moms. Der tillægges moms i henhold til de til enhver tid gæl-
dende regler pt. 25 % 

7 Regulering 

7.1 Pristalsreguleringen følger den til enhver tid aftalte pristalsregulering. 

7.2 Vederlagene reguleres således helårligt pr. 1. januar i henhold til den kommunale budget-
vejledning udmeldt af KL. Til grund for reguleringen anvendes den sidste budgetvejledning, 
der udgives af KL året forinden afregningsåret. Normalt udgives denne i juni/juli måned. 

 

Vederlagene reguleres således første gang pr. 1. januar 2017. 
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8 Løsning af tvister, fortolkning og dekort 

8.1 Service og Beredskab/vagtcentralen skal overholde gældende regler og bestemmelser om 
tidsterminer, bemanding og materiel mv. i beredskabet, der følger gældende lovgivning, 
Horsens Kommunes plan for risikobaseret dimensionering og/eller denne aftale. Hvis Ser-
vice og Beredskab ikke overholder forpligtelserne i det akutte beredskab, og forholdet har 
været påpeget af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S, optages der forhandlinger mellem par-
terne om løsning af problemerne, herunder eventuelt om økonomisk kompensation.  

8.2 Endvidere kan der mellem parterne optages drøftelser om fortolkning og om eventuel mis-
ligholdelse af aftalen. Ved fortolkningstvist mellem nærværende aftaletekst og aftalens bi-
lag har aftaleteksten forrang i forhold til bilagene. 

8.3 Hvis der ikke opnås enighed om en løsning, kan Sydøstjyllands Brandvæsen I/S eller Ser-
vice og Beredskab/vagtcentralen begære sagen indbragt for Det Danske Voldgiftsinstitut, 
der afgør tvisten endeligt. Sagen behandles i henhold til reglerne for behandling af sager 
ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Såfremt begge parter er enige herom, kan sagen alterna-
tivt afgøres efter Det Danske Voldgiftsinstituts regler for frivillig mægling. 

8.4 Alle udgifter ved en voldgiftsafgørelse deles ligeligt mellem Sydøstjyllands Brandvæsen I/S 
og Service og Beredskab.  

9 Ansvar mv. 

9.1 Der tages generelt forbehold for force majeure. Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for 
forhold foranlediget af terrorvirksomhed.  

9.2 Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler, idet par-
terne dog ikke er ansvarlige for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. 

 

9.3 Den samlede erstatningspligt for Service og Beredskab i forhold til denne aftale begræn-
ses, hvor lovgivningen tillader det til 10.000.000 kr. pr. hændelse, dog maksimalt DKK 
20.000.000 pr. kontrakt år. Dette gælder både erstatningskrav rejst af Sydøstjyllands 
Brandvæsen I/S og erstatningskrav rejst af 3. mand overfor Service og Beredskab. For krav 
herudover hæfter Sydøstjyllands Brandvæsen I/S intern parterne i mellem.  

10 Ikrafttræden og varighed 

10.1 Aftalen træder i kraft den 1. januar 2016 og er gældende indtil den 31. december 2017.  

10.2 Uagtet at aftalen er indgået for en periode, kan relevante punkter i aftalen tages op til for-
handling, hvis der forekommer ændringer i det lovmæssige grundlag, der ligger bag afta-
len. Tilsvarende kan relevante dele af aftalen tages op til genforhandling, hvis der fore-
kommer ændringer i Horsens Kommunes plan for beredskabet eller, hvis der sker væsent-
lige ændringer i kommunens infrastruktur. 

10.3 Horsens Kommune orienterer på vegne af Sydøstjylland I/S Kontoret for EU’s Officielle 
Publikationer om aftalen. 

10.4 Nærværende aftale kan opsiges med et års varsel uden kompensation, hvis Horsens Byråd 
og Hedensted Kommuner beslutter, at området skal i udbud i sammenhæng med udbuddet 
af den øvrige del af beredskabet i Horsens og Hedensted Kommuner.  
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10.5 Såfremt at der gennemføres ny lovgivning, der umuliggør videreførelse af hele eller dele af 
kontrakten, kan kontrakten tages op til drøftelse/genforhandling, om evt. videreførelse af 
kontrakten under nye rammer eller evt. udtræden af kontrakten.  

 

10.6 Underskrifter 

 

For Horsens Kommune/Service og Beredskab:    

Dato:    

 

 

___________________________________  
___________________________________ 

 

 

For Sydøstjyllands Brandvæsen I/S    

Dato:    

 

 

 ___________________________________
 ___________________________________ 


