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Forsikringen er overtatt på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter som er nevnt nedenfor overholdes. 

 
Automatisk brannalarmanlegg - 
Sikkerhetsforskrifter 
 

Som en del av forsikringsavtalen har selskapet gitt følgende 

sikkerhets- forskrifter for å forebygge eller begrense skader: 

 

1. Brannalarmanlegget må utløse innsats fra et godkjent 
brannvesen innen 30 minutter. 

 

For å oppnå maksimal rabatt kreves et anlegg som er utført og 

godkjent i overensstemmelse med forsikringsselskapenes 

bestemmelser (FG- regelverk) og som er underlagt selskapenes 

offisielle kontrollopplegg (FG-kontroll). 

 

For anlegg som er utført i henhold til de offentlige bestemmelser og 

hvor forsikringstaker kan fremlegge tilfredsstillende dokumentasjon 

og kontrollprosedyrer, kan det gis en rabatt som bestemmes i hvert 

enkelt tilfelle. 

 

Alle utgifter til besiktigelse og kontroll bæres av forsikringstakeren. 

 

2. Alarmanlegget skal alltid holdes i full driftssikker stand og  

vedlikeholdes. 

 

Dokumentasjonen av instrukser og føring av journal skal være i 

henhold til gjeldene NS 3960 - standard for prosjektering, 

installasjon, drift og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg, 

 

3. Forsikringstakeren skal oppnevne en person som er 

ansvarlig for at de gitte bestemmelser om drift og 

vedlikehold blir overholdt, og en stedfortreder for ham. 

 

Den ansvarshavende skal påse at: 

 

a) detektorene ikke overmales. De skal holdes fri for støv og 

andre  forurensninger og ved rengjøring ikke utsettes for 

vann. 

b) det ikke oppsettes permanente eller tilfeldige anordninger 

som  kan hindre eller minske en detektors effektivitet 

c) prøve- eller kontrollprosedyrer vedrørende anlegget eller 

dets       enkelte deler følges nøyaktig. 

d) journalen føres nøyaktig med tidspunkt for, samt omfang og 

resul tat av prøver og kontroller. Videre skal driftsforstyrrelser 

og falske alarmer med tidspunkt, varighet og årsak, samt 

opplysning om hvem som har utbedret feilene, føres i denne 

journal. Alle notater skal signeres. Selskapet og godkjent 

kontrollør skal ha adgang til å kontrollere journalen. 

e) ingen forandring, ominnredning eller utvidelse foretas i de 

beskyt tede bygninger uten at alarmanleggets effektivitet 

opprettholdes. Forandringer av anlegget må planlegges og 

utføres i overensstemmelse med FG-reglene. 

f) hvor service på anlegget ikke er garantert innen 12 timer, 

skal det materiell som er nødvendig for anleggets 

driftssikkerhet alltid være  tilstede i reserve. 

g) følgende bestemmelser overholdes hvis alarmanlegget eller 

deler av det er ute av funksjon: 

 

• Påse at sikkerheten opprettholdes med nødvendige tiltak 

som for eksempel en vaktordning og/eller ekstra 

slokkeutstyr. Vurderingen av behov for tiltak gjøres av 

virksomheten selv og skal dokumenteres. 

• Arbeidet må utføres slik at avbrytelsen blir så kortvarig og 

så lite omfattende om mulig. 
 


