
Erklæring fra certificeringsorgan
Hvis information om F&P kravspecifikationer ikke fremgår af ISO 9001 certifikat skal erklæringen udfyldes af certifi-
ceringsorgan. Erklæring skal vedlægges ISO 9001 certifikat ved registrering af virksomheds fagområde på Sikringsgui-
den.dk

Brancheorganisationen Forsikring & Pension, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup - Sikringsguiden.dk - okt. 2021

Er følgende kravspecifikationer udgivet af Forsikring & Pension også inkluderet i audit for ISO 9001 - (* = angiv version af 

relevante kravspecifikationer)

□ Indbrudsalarmanlæg (AIA) – 

□ Mekanisk installatørvirksomhed –

1.  Montage af låseenheder i henhold til F&P’s sikringsni-

veauer 

2.  Montage af gitre, rullegitre, jalousier, gitter-/ pladeska-

be, porte samt forstærkning af svage bygningsdele i 

henhold til F&P’s sikringsniveauer 

3.   Montage af sikringsdøre, sikringsvinduer, sikringsglas 

samt forstærkninger 

4.  Montage af værdiopbevaringsenheder og 

objektsikring i henhold til F&P’s sikringsniveauer. 

5.  Mekanisk perimetersikring.

□ Adgangskontrolanlæg (ADK) –

□ TV-overvågning (TVO) –

□ Vagtvirksomhed –

□ a)  Alarmpatruljekørsel til alarmer fra indbruds- 

alarmanlæg samt alarm- patruljekørsel til  

alarmer fra tekniske anlæg, hvorfra der kan  

afgives alarmer til kontrolcentraler, der er  

godkendt af politiet, jf. lovbekendtgørelse nr.  

112 § 9. 

□ b)  Rundering, herunder forskellige former 

for tilsyn. 

□ c) Service- og butiksvagt. 

□ d) Butikskontrol og visitation. 

□ e) Fast vagt. 

□ f) Kontrollør/dørmand.

□ g) Livvagt

□ Sikringsrådgiver –

Dato og underskrift 
(ansvarlig for certificering)

□

□
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□

□
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* 

Sikringsrådgiver, installatør- eller vagtvirksomhed

Virksomhed

Adresse: 

CVR-nr. ISO 9001 certifikatnummer

Certificeringsorgan

Bekræfter hermed at i forbindelse med ISO 9001 certificering af nedenstående virksomhed

Certificeringsorgan:

Ansvarlig for certificering:

Adresse:

Kontaktinformation:

CertificeringsdatoAuditor:

Postnummer og by:

Postnummer og by:
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