
DET DU SKAL VIDE 
OM DIT NYE 

BRANDSIKRINGSANLÆG

Følg pjecens enkle instrukser,
så har du gjort en vigtig  

forskel for brandsikkerheden.

DINE FORPLIGTELSER



Denne bygning er udstyret med automatisk brandsikringsanlæg med automatisk 
alarmoverførsel til brandvæsenets vagtcentral. For at opretholde retten til at over-
føre alarmer til brandvæsnet, skal visse forpligtelser overholdes.

I forbindelse med at jeres brandsikringsanlæg er blevet sat i drift, har vi som akkrediteret in-
spektionsfirma udført den lovpligtige inspektion for installatøren og har godkendt anlægget. 
Vi ønsker med denne folder kort at informere jer som anlægsejer eller anlægsansvarlig om, 
hvad jeres forpligtelser er, nu hvor I har overtaget driften af anlægget.

Driftansvarlig
Der skal udpeges en eller flere driftsansvarlige med det daglige ansvar for drift og 
vedligeholdelse af anlægget.

Den eller de driftsansvarlige skal endvidere kunne dokumentere at have gennemgået en 
driftsinstruktion af installationsvirksomheden, ligesom de forpligter sig til at gennemføre et 
decideret brugerkursus. Se mere om Brugerkurset på næste side.

RMG-Inspektion har netop 
godkendt det automatiske 
brandsikringsanlaæg 

Der er 3 vigtige aftaler, 
der skal være på plads for 
at sikre korrekt drift af 
brandsikringsanlægget:

Tilslutningsaftale
I har allerede tegnet en Tilslutnings- 
aftale, der beskriver jeres forpligtelser.

Tilslutningsaftalen indebærer, at alarmer fra 
jeres automatiske brandsikringsanlæg over-
føres direkte til brandvæsnet. For at oprethol-
de retten til at overføre alarmer til brandvæs-
net, er I forpligtet til at tegne nedennævnte 
aftaler om service og inspektion. 



n    Hvorfor have et  
brandsikringsanlæg?

n   Hvor skal det placeres?
n   Hvordan fungerer anlæggene?
n   Krav til orienteringstavler
n   Driftsinstruks
n   Alarminstruks
n    Den driftsansvarliges  

ansvar og pligter

Kurset har en varighed af 3 timer.

Efter gennemført Brugerkursus udleveres et 
kursusbevis, der skal opbevares ved central-
udstyret.

Tilmelding
Kan foregå via vores hjemmeside  
www.rmg-inspektion eller på tlf.: 7022 4321.

Brugerkursus
Den eller de driftsansvarlige er forpligtet til at deltage i et Brugerkursus, hvor bl.a. 
følgende punkter gennemgås:

Serviceaftale
Derudover skal I tegne en Service- 
aftale med en godkendt installations- 
virksomhed, der forpligter sig til:
n  at udføre service på anlægget  

mindst 1 gang om året

Inspektionsaftale
Inspektionsaftalen skal I tegne med  
et DANAK-akkrediteret inspektionsselskab 
som f.eks. RMG-Inspektion.  
Vi forpligter os til:
n  at gennemføre en uvildig  

inspektion af anlægget

I vil indenfor nærmeste fremtid modtage et 
oplæg til en inspektionsaftale fra os på den 
årlige lovpligtige inspektion, samt et tilbud 
på at deltage i vores Brugerkursus. Men I er 
naturligvis også til enhver tid velkommen til 
at tage kontakt til os på 7022 4321 – spørg 
gerne efter vores Salgs- og kursusafdeling.

Det er den/de driftansvarlige der har  
ansvaret for at der bliver indgået aftaler  
på service og inspektion.



VEND OG SE HVORDAN DU NEMT OG HURTIGT  
TEGNER EN INSPEKTIONSAFTALE!

RMG-Inspektion
Vi er en DANAK-akkrediteret inspektionsvirksomhed, der udfører lovpligtige og regel-
mæssige inspektioner af brandsikringsanlæg, ligesom vi foretager uvildige vurderinger 
af brandsikkerheden i alle typer af bebyggelse.

Vi sidder altid klar til at hjælpe jer hvis I har spørgsmål omkring jeres brandsikring.

RMG-Inspektion A/S
Vesterballevej 5
7000 Fredericia

Tlf.: 7022 4321

rmg-inspektion.dk


