
Nøgleboks 
Bilag G til Tilslutningsbestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg 

 

 

 

Procedure 
Bilag A til Bestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg 

 
 

1. 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. 

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

Automatiske brandalarmeringsanlæg” med tilhørende bilag. 

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

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

un- derskrevet stand på abapost@beros.dk. 

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

kontakt- personer. 

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

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

med Beredskab Østs vagtcentral. 

7. 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. 

8. 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 

 

9. Efter godkendelse fra Beredskab Øst idriftsættes alarmoverføringen endeligt. 
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Placering af nøgleboks skal ske efter nærmere aftale og godkendelse af Nordvestjyllands 

Brandvæsen. 

 

 

Skive Kommune: 

Nøgleboksen skal bestilles ved Nordvestjylland Brandvæsen, mindst 14 dage før den skal 

bruges. 

 

Vi anvender følgende typer fra Birepo og kan bestilles med og uden alarm: 

 

 

                               
 
Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner: 

Nøgleboksen skal bestilles af kunden ved Låseteknik Midt, Struervej 81, 7500 Holstebro, 

mail: laasmidt@laasmidt.dk, telefon 97 40 53 53. 

 

 

 

                                 

Nøglebokse/nøglerør skal placeres i umiddelbar nærhed af den adgangsmulighed, som de 

betjener, og de skal være tydeligt markeret med et skilt. 

                  
  Godkendt skilt 105x105 mm         Skilt ved nøgleboks  

For bygninger med automatisk brandalarmanlæg med overførsel til Nordvestjyllands 

Brandvæsen, skal der altid være en nøgleboks, hvori der placeres hovednøglen / 

nøglekortet, som giver brandvæsenet adgang til ABA-centralen samt hele det 

alarmovervågede område. Nøgleboksen skal være indikeret med blitz og tydelig skiltet. 

Det skal sikres, at den nøgletype, som placeres i nøgleboksen, kan tåle de forhold (fugt, 

frost og varme), som nøgleboksen kan blive påvirket af. 

Ilægning af nøgle i nøgleboks skal aftales med Nordvestjyllands Brandvæsen. 
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