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INSTALLATIONSERKLÆRING – BRANDDETEKTERING

Anlægsejer/-bruger

Navn Adresse

Postnummer By

Driftsansvarlig Telefon

Installationsoplysninger

Detektor Type (røg/termo) Placering

Detektor Type (røg/termo) Placering

Detektor Type (røg/termo) Placering

Detektor Type (røg/termo) Placering

Forsikring og kontaktperson

Forsikring og evt. kontaktperson Policenummer

Stamoplysninger

Installationsadresse

Postnummer By

Installationsstatus

Installatørvirksomhed

Firmanavn CVR.nr.

Firmastempel Installationsansvarlig

Ny installation Udvidelse Ændring

Sagsnr. GES-2019-00380, DokID 398420



Brancheorganisationen Forsikring & Pension, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup - Sikringsguiden.dk - April 2020 Side 2

Lydgiver Type (tone/tale/flash) Placering

Lydgiver Type (tone/tale/flash) Placering

Lydgiver Type (tone/tale/flash) Placering

Lydgiver Type (tone/tale/flash) Placering

Drift

Vedligeholdelsesaftale indgået med

Helårligt Interval – hvilket?

Inspektion

Aftale om inspektion indgået med

Helårligt Interval – hvilket?

Hermed bekræftes rigtigheden af ovenstående 
oplysninger.

Dato – El-installatør

Hermed bekræftes, at aflevering er godkendt, 
og at der er rådgivet om ovenstående. 

Dato - Anlægsejer/-lejer

Aflevering af anlæg

Dokumentation afleveret til kunde

Instruktion af bruger

Afprøvning Mangelliste

Oversigtstegning med komponentplacering Betjeningsvejledning Driftsjournal/Drifts-, kontrol & vedligeholdelsesplan

Afprøvning ifm. idriftsættelse Nej – ellers dateret:

Placering af centraludstyr Er oversigtsplan placeret ved centraludstyr

Transmissionstype

Aftale med kontrolcentral

Alarmoverførsel til kontaktperson

Nej

Nej

Nej

Fast opkobling (A)

Mobilbredbåndsforbindelse (C)

Fast opkobling suppleret med mobil bredbåndsforbindelse (B)

Alarm via teknisk alarmanlæg (D) Stand-alone anlæg (E)

Ja

Ja – hvilken?

Ja – kontaktperson og nummer:

Ja – Navn på instrueret bruger:
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Vejledning til udfyldelse af installationserklæring for branddetekteringsanlæg 

Erklæringen kan anvendes af installatører af branddetekteringsanlæg, hvor anlægget er udført i henhold til 
aftale mellem forsikringsselskaber og deres erhvervskunder. Erklæringen kan anvendes til dokumentation af 
en eksisterende sikring og til dokumentation af ny eller ændret sikring.

Forsikringsselskabet fastlægger sammen med erhvervskunden, hvilket omfang, transmissionstype samt evt. 
forholdsordre, der er relevant i det konkrete tilfælde.

Dokumentation for erhvervsvirksomheden
Installationserklæringen er erhvervsvirksomhedens dokumentation for, at branddetekteringsanlægget er in-
stalleret i henhold til den aftale, som er indgået med forsikringsselskabet.

Erklæringen opbevares af forsikringstageren. I tilfælde af en brandskade kan forsikringsselskabet anmode om 
at få tilsendt en kopi af erklæringen – eller anden dokumentation, der viser, at kravene til branddetekterings-
anlægget er opfyldt. 

Hvis installationserklæringen vedrører en udvidelse, gælder denne alene for den installerede udvidelse. Denne 
erklæring er således et supplement til tidligere udstedte erklæring(er).

Oplysninger om aftaler for service/vedligehold samt inspektion skal fremgå af installationserklæringen.

Mere information
Der kan læses mere om kravene til branddetekteringsanlæg her og om erhvervsvirksomhedens reaktion ved 
alarm og kontrolcentraler i AIA-kataloget her.

https://www.sikringsguiden.dk/certificering/brandsikringsanlaeg/branddetekteringsanlaeg/
https://www.sikringsguiden.dk/publikationer/aia-kataloget/
https://www.sikringsguiden.dk/publikationer/aia-kataloget/
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