Släckningsöverenskommelse mellan
Storfors köping och Uddeholms Aktiebolag, Storforsverkens industribrandkår
Mellan Storfors köping, här nedan kallad köpingen, och Uddeholms Aktiebolag, här nedan
benämnt Bolaget, har denna dag träffats följande överenskommelse
§1
Bolaget förbinder sig;
Mom 1 att svara för brandsläckningen inom köpingen och Ullvätterns kommun, däri
inbegripet köpingen enligt 6 § i brandlagen påvilade skyldighet att lämna annan kommun
släckningshjälp i den utsträckning, brandchefen prövar möjlig, utan att den egna säkerheten
eftersätts;
Mom 2 att städse hålla en väl övad brandstyrka av minst den storlek, som i köpingens
brandordning eller eljest föreskrives;
Mom 3 att ställa brandkårens materiel till förfogande vid brandövningar och
eldsläckningsarbete.
Mom 4 att vårda Bolaget tillhörig brandstation, brandmateriel och övrig till brandväsendet
hörande material
Mom 5 att hålla brandstyrelsens medlemmar skäligen försäkrade mot olycksfall vid
eldsläckning, brandövning och annat arbete i brandförsvarets tjänst;
Mom 6 att hålla den för brandsignalanordningar och brandteleanläggning erforderliga
alarmcentralen bemannad;
Mom 7 att utse brandkårspersonal och att fastställa och utbetala dess löner och anskaffa för
personalen erforderlig utrustning för brandtjänsten;
Mom 8 att vara medlem i länets brandkårsförbund;
Mom 9 att organisera och öva det i brandlagen §§ 2 och 7 första respektive andra styckena
omnämnda brandvärnet
Mom 10 att bekosta ev. uppkommande abonnemangsersättningar eller installationsavgifter till
brandchef och vice brandchefer, vilka kunna betingas av utgående larmanordningar per
telefon;
Mom 11att medgiva rätt för köpingen att teckna avtal med Ullvätterns kommun om
släckningshjälp;
Mom 12 att inom tre år anskaffa en ny brandbil, försedd med frontpump och vattentank;

Mom 13 att i övrigt i tillämpade delar ställa sig till efterrättelse vad som i gällande brandlag,
brandstadga och köpingens brandordning föreskrives rörande brandförsvaret.
§2
Köpingen förbinder sig;
Mom 1 att inom tre år bidraga med två tredjedelar (2/3) av kostnaden för anskaffandet av en
ny brandbil, försedd med frontpump och vattentank samt plats för sju brandmän;
Mom 2 att inom ett år på sin bekostnad anskaffa 1 st. brandjeep;
Mom 3 att inom ett år på sin bekostnad anskaffa s.k. personsökare (fickradio) för den
jourhavande personalen;
Mom 4 att inom två år på sin bekostnad anskaffa komplett radioutrustning omfattande 1 st.
fast anläggning, 1 st. anläggning i varje brandbil samt 1 st. bärbar utrustning;
Mom 5 att bekostad ev. uppkommande abonnemangsersättningar eller installationsavgifter till
brandmännen, vilka kunna betingas av utgående larmanordningar per telefon;
Mom 6 att som ersättning frö vad Bolaget genom denna överenskommelse förpliktar sig till,
årligen erlägga en fast avgift av 75.000 kronor, vilken även innefattar ersättning för underhåll
och förnyelse av bolagets nu befintliga brandattiralj, men ej för nyanskaffning därutöver;
Mom 7 att utbetala tjänstgöringspengar och premier samt eventuellt ersättningar för skador å
egna persedlar till brandkårspersonalen vid brandkårens utryckningar i köpingen utanför
industriområdet;
Mom 8 att ersätta Bolaget för vid brandsläckning använd Bolaget tillhörig materiel enligt
gängse taxa mot av Bolaget utställd räkning;
Mom 9 att i den händelse köpingen uppbär släckningsersättning från annan kommun än
Ullvätterns kommun eller brandförsäkringsinrättning, där brandkåren utfört släckningsarbete,
till Bolaget lämna ersättning härför enligt taxa, som godkänts av riksbrandinspektören;
Mom 10 att gällda ersättningar för skador direkt eller indirekt vållande genom brandkårens
utryckningar för köpingens räkning;
Mom 11 att bestrida alla kostnader för brandstyrelsen och därmed sammanhängande utgifter;
Mom 12 att bestrida alla kostnader för det i brandlagen §§ 2 och 7 omnämnda brandvärnet;
Mom 13 att bekosta alla för brand, brandsyn och sotningsväsendets skötsel erforderliga
trycksaker, av vad slag de vara må, i den mån det berör köpingen;

Mom 14 att bestrida alla kostnader för personalavlöning i samband med köpingens brandsyn
enligt brandordningens bestämmelser;
Mom 15 att till bolagets disposition ställe de fasta utrustningar för brandskydd, som finnas i
köpingen och framdeles kommer att anskaffas i form av rörledningar, brandposter,
branddammar och dylikt;
Mom 16 att helt svara för renhållning inbegripet upptining av rörledningar, brandposter och
delar av rörnät samt öppethållande av brandvakar utanför industriernas områden;
Mom 17 att bekosta reparationer och underhåll samt utökningar o dyl. av
brandalarmanordningar och brandalarmcentral med undantag för alarmanordningar inom
bolagets industrianläggningar;
Mom 18 att bekosta ändringar eller utbyggnader av nuvarande brandstationen eller
uppförande av ny sådan, därest länsstyrelsen eller annan myndighet härom skulle lämna
åläggande
§3
Bolaget här ovan avtalade åtaganden gälla med reservation för force majeure, såsom
nidingsdåd, olyckshändelse, naturhinder eller andra omständigheter utom bolagets kontroll.
§4
Bolaget och köpingen äro ense om lämpligheten utav en brandchef och vice brandchef i
Storfors utse industribrandkårens brandchef och vice brandchef.
§5
Tvistigheter rörande tolkningen och tillämpningen av denna överenskommelse skola avgöras
av skiljemän enligt gällande lag.
§6
Denna överenskommelse är upprättade i två exemplar och utväxlad mellan parterna och gäller
från och med den 1 januari 1965 och förlänges med ett år åt gången såvida den ej uppsäges
för den 1 juli löpande år.
Storfors den 15 mars 1965
Storfors köpings kommunalnämnd

Uddeholms Aktiebolag Storforsverken

Avskrivet från original av Värmlands Brandhistoriska Klubb november 2012

