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VIRKSOMHEDENS SIKRINGSNIVEAU
Udfyldes af anlægsejer/-bruger (forsikringstager) eller forsikringsselskab. 
Anfør sikringsniveau og sikringsform (S, C eller O) for de berørte områder i bygningen, f.eks. udstillingslokale, 
butik, lager på 1. sal, serverrum, lokale 10.4 etc. Se evt. eksempel på udfyldning af skemaet nedenfor på side 3.

SIKRINGSRAPPORT OG TEGNINGER

Er der udarbejdet sikringsrapport 
af forsikringsselskabet?

Er der udarbejdet tegninger med 
grænseflæder for det/de fastalgte 
sikringsniveau(er)?

Ja

Ja

Nej

Nej

FORSIKRINGSSELSKAB OG KONTAKTPERSON

SIKRINGSNIVEAUET ER ANFØRT SOM DET STÅR BESKREVET I SIKRINGSKATALOGET

Forsikringselskab og evt. kontakt-
person

Policenummer

Dato                                                     Ejerens/brugerens underskrift              

ANLÆGSEJER/-BRUGER ISO 9001-CERTIFICERET VIRKSOMHED

Navn

Adresse

Postnummer By

Driftsanvarlig Telefon

Firmastempel 
 

Installationsansvarlig 

F&P-registreringsnr.

STAMOPLYSNINGER

Installationsadresse Adresse, postnummer og by

Installationsnummer

Ejerforhold - Er anlægget: 

Installationsstatus

Ejet

Nyinstallation

Lejet/leaset eller lignende

Udvidelse Ændring/Dokumentation

Side 1 af 3



Side 2 af 3

MONTERINGS-/INSTALLATIONSOPLYSNINGER

SERVICEAFTALE

UNDERLEVERANDØR

Montering/installation udført i henhold til 
”Mekanisk indbrudssikring - Kravspecifikatio-
ner til brug for certificering af virksomheder”

Følgende mekanisk indbrudssikring er installe-
ret/monteret (iht. F&P’s sikringsniveauer):

Andre forhold af betydning for opfyldelse af 
det eller de krævede sikringsnivauer samt 
suppl. sikringsforanstaltninger?

Er der indgået aftale med installatøren om re-
gelmæssige eftersyn af de installerede/monte-
rede sikringsdele?

Hvis ja, hvor ofte skal eftersyn finde sted?

Er underleverandør anvendt?

Hvis ja, skriv navn og registreringsnummer:

Nej

Nej

Nej

Låse Svage bygningsdele

Nej

Ja

Ja

Ja

Gitre

Værdiopbevaringsenheder

Ja, se bilag:

GODKENDELSE

Hermed bekræftes rigtigheden af ovenstående 
oplysninger. 

Dato                 Mekanisk sikringsinstallatør

Hermed bekræftes, at aflevering er godkendt, og 
at der er rådgivet om ovenstående. 
 
Dato                 Anlægsejer/-lejer



Side 2 af 3 Side 3 af 3

Vejledning til udfyldelse af MEK-installationserklæring
 
Erklæringen kan anvendes af F&P-registrerede installatører af AIA-anlæg, hvor sikringen er udført i henhold til
forsikringsselskabernes sikringsniveauer. Erklæringen kan anvendes til dokumentation af en eksisterende sikring 
og til dokumentation af ny sikring.

Forsikringsselskabet fastlægger virksomhedens sikringsniveau
Efter en risikovurdering af art, mængde og værdi af de varer og særligt løsøre, der opbevares i erhvervsvirksom-
heden, anvender forsikringsselskaberne seks sikringsniveauer i forbindelse med krav om tyverisikring – samt 
maksimale udrykningstider ved alarm.

Niveauerne benævnes 10, 20, 30, 40, 50 og 60. I forbindelse med sikringsniveauerne 20-60 kan der vælges mel-
lem tre sikringsformer: S=Skalsikring, C=Cellesikring og O=Objektsikring.

På sikringsniveau 10 anvendes kun mekanisk skalsikring. Elektronisk overvågning sker først fra sikringsniveau 20.

Forsikringstagerens dokumentation
Installationserklæringen er forsikringstagerens dokumentation for installation i henhold til det sikringsniveau, som 
forsikringsselskaber har fastlagt. Erklæringen opbevares af forsikringstageren. I tilfælde af en indbrudsskade kan 
forsikringsselskabet anmode om at få tilsendt en kopi af erklæringen – eller anden dokumentation, der viser, at 
det eller de fastsatte sikringsniveauer er opfyldt. 

Flere installatørfirmaer
Forsikringstageren bør være opmærksom på, at de fleste installatørfirmaer er specialister inden for bestemte 
fagområder som f.eks. låse, gitre, sikringsglas, pengeskabe, døre, alarmanlæg m.v. Der skal derfor udfyldes en 
installationserklæring for hvert af de produktområder, der udgør den samlede indbrudssikring på det aktuelle sik-
ringsniveau.

Eksempel:

Niveau 20 Skalsikring Administrationsbygning, stueplan
Niveau 30 Cellesikring Serverrum, 1. sal i bygning E
Niveau 50 Objektsikring Sikringsskab, IT-afdeling, 2. sal

Supplerende sikring
Der kan være stillet krav fra forsikringsselskabet eller kunden om supplerende sikringsforanstaltninger. Disse er 
dokumenteret i et særskilt erklæring: ”Supplerende sikringforanstaltninger”.

Da supplerende sikring ikke er defineret i sikringsniveauerne, er det vigtigt for både kunde og leverandør, at ydel-
sen beskrives nøjagtigt med hensyn til placering i bygningen/hvilke dele af bygningen, der er omfattet (hvor skal 
sikringen installeres – hvor skal der ronderes?), hvilket omfang sikringen skal have (antal kameraer mv.) og hvilke 
specifikationer sikringen skal leve op til (tågetæthed, trådtykkelse osv.).

Information
Der kan læses mere om kravene om mekanisk sikring, elektronisk overvågning og kundens reaktion ved alarm på
http://www.fpsikring.dk/Tyveri.aspx.

Krav til ISO 9001-certificeret mekanisk installatør
En ISO 9001-certificeret mekanisk installatørvirksomhed lever altid op til:
• Virksomheden foretager funktionsafprøvning af de installerede sikringsdele.
• Virksomheden sikrer, at kunden får vejledning om service og vedligeholdelse af de installerede sikringsdele.
• Virksomheden udleverer brugerinstruktion og træner eller underviser kunden i brugen af de installerede sik-

ringsdele. 
• De sikringsdele, virksomheden installerer, er F&P-registrerede.
• Placeringen af de installerede sikringsdele bliver dokumenteret.
• Hvis virksomheden opbevarer kundedata og nøgler, dokumenterer den, hvordan opbevaringen foregår (i vær-

diopbevaringsenhed med eller  uden overvågning/opsyn og hvilken klasse, værdiopbevaringsenheden er i).
• Virksomheden udfører egenkontrol.
• Virksomheden har erhvervsansvars- og arbejdsskadeforsikring.
• Virksomheden har et auditeret kvalitetsledelses- og forbedringssystem. 
• Personalet har dokumenteret kendskab og uddannelse på området og gennemfører mindst to dages brancher-

elevant uddannelse hvert andet år.
• Medarbejdere kan fremvise anmærkningsfri straffeattester og har, hvis det er relevant, kørekort.

http://www.fpsikring.dk/Tyveri.aspx
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