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8. Anlægsejeren/installatøren indhenter Beredskab Østs godkendelse samt afklarer alle 

spørgs- mål vedrørende de brand- og installationstekniske forhold, herunder valg af 

anlægs- og detektortyper, placering af betjeningsudstyr og nøgleboks m.v. 

9. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer ved Beredskab Øst ”Bestemmelser for 

Automatiske brandalarmeringsanlæg” med tilhørende bilag. 

10. Anlægsejeren/installatøren kontakter TDC for oprettelse af en alarmoverføring. 
 

11. Anlægsejeren/installatøren returnerer ”Tilslutningsaftale” til Beredskab Øst i udfyldt og 

un- derskrevet stand på abapost@beros.dk. 

12. Beredskab Øst sender digital anmodning til anlægsejer/installatør om registrering af 

kontakt- personer. 

13. Beredskab Østs vagtcentral opretter anlægget. Så snart TDC har oprettet 

alarmoverføringen kan anlægsejeren/installatøren få oprettet ”prøve poll” efter aftalen 

med Beredskab Østs vagtcentral. 

14. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer nøgleboks(e) hos Beredskab Øst via hjemmesiden 

på www.beros.dk. Nøglebokse(n) udleveres på brandstationen i Gladsaxe, Vandtårnsvej 

59, 2860 Søborg. 

15. Anlægsejeren/installatøren fremsender følgende dokumenter til Beredskab Øst: 

 

• Godkendt 1. gangs inspektionsrapport fra inspektionsfirma der er akkrediteret til 

inspek- tion af DANAK iht. DS/EN 45004 

• Situationsplan jf. pkt. 3.2 

 

16. Efter godkendelse fra Beredskab Øst idriftsættes alarmoverføringen endeligt. 
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Myndighed 

 

Nordvestjyllands Brandvæsen 

Fælledvej 17 

7600 Struer 

 

Telefon: 40 53 00 30 

 

Telefontid mandag til torsdag mellem 

kl. 08.00-15.30 

 

Telefontid fredag mellem kl. 08.00 – 

14.00 

Vagtcentral - ABA 

 

Falck 

Hjulmagervej 20 

9000 Aalborg 

 

Telefon: 70 23 23 73 

1. Anlægsejeren/installatøren indhenter Nordvestjyllands Brandvæsens 

tilslutningsbestemmelser med tilhørende bilag samt afklarer alle spørgsmål 

vedrørende nøgleboks m.v. 

2. Anlægsejeren/installatøren er ansvarlig selv at kontakte udbyder af tele-

/dataforbindelse for oprettelse af en alarmoverføring. 
 

3. Anlægsejeren/installatøren returnerer ”Tilslutningsaftale” bilag B samt bilag H til 

Nordvestjyllands Brandvæsen i udfyldt og underskrevet stand på myn@nvjbrand.dk 

4. Nordvestjyllands Brandvæsens vagtcentral opretter anlægget. Så snart TDC har 

oprettet alarmoverføringen kan anlægsejeren/installatøren få oprettet ”prøve poll” 

efter aftalen med Nordvestjyllands Brandvæsens vagtcentral. 

5. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer nøgleboks(e) hos Nordvestjyllands 

Brandvæsen efter nærmere aftale og bilag G. 

6. Anlægsejeren/installatøren fremsender følgende dokumenter til Nordvestjyllands 

Brandvæsen: 

 

• Godkendt 1. gangs inspektionsrapport fra inspektionsfirma der er akkrediteret til 

inspektion af DANAK iht. DS/EN 45004 

• Tilkørselsplan I pdf, med angivelse af placering af nøgleboks, blitz, ABA-central 

samt tilkørsels-/brandveje 

• Situationsplan jf. pkt. 3.2 

 

7. Efter godkendelse fra Nordvestjyllands Brandvæsen idriftsættes alarmoverføringen 

endeligt. 

 

Vigtige adresser og telefonnumre: 
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