
Bilag 1   Ferdigattest næringsalarm 
FERDIGATTEST 

FG-GODKJENT INNBRUDDSALARMANLEGG 
FOR NÆRINGSVIRKSOMHET 

Anleggets eier/bruker: Innbruddsalarmforetak: 
  

Anleggets adresse: Forsikringsselskap: 
  

DEL A - Utfylles av innbruddsalarmforetaket 
Type virksomhet:  Alarmanleggets grad:  

 
Sentralapparat.  
Type, grad og  
FG-godkjenningsnummer: 

 Antall sløyfer i bruk:  
Antall 
bevegelsesdetektorer: 

 

Alarmsender.  
Type og klasse: 

 

Andre detektorer.  
Type og antall: 

 

Spesielle forhold.  
Se vedlegg:                           

 Anlegget er ferdigstilt, 
dato:  

 

Som FG-godkjent innbruddsalarmforetak bekrefter vi at anlegget er prosjektert og 
installert etter “Regler for automatiske innbruddsalarmanlegg”(2006), og at avtale 
om servicekontrakt er inngått. 

Sted Dato Foretakets underskrift og stempel 

Som eier/bruker av innbruddsalarmanlegget bekrefter vi at avtale om 
servicekontrakt er inngått, og at vi har fått tilfredsstillende dokumentasjon og 
opplæring i bruk og vedlikehold av anlegget. 

Sted Dato Eier/brukers underskrift 

DEL B - Utfylles av alarmstasjon/innbruddsalarmforetaket 
FG-godkjent alarmstasjon:  
Alarmmottak:  Døgnbemannet: Ja: Nei: 
Vaktkorps som rykker ut:  Døgnbemannet: Ja: Nei: 
Vi bekrefter at reaksjonen er øyeblikkelig og formålstjenelig ved alarm. 

Sted Dato Alarmstasjonens/foretakets 
underskrift og stempel 

 
 
 
 



Bilag 1A Behandling av ferdigattest for næring 
 
1 Bruk av ferdigattesten 

Anleggets eier/bruker må fremlegge ferdigattesten for sitt forsikringsselskap 
for å tilfredsstille selskapets krav eller for å oppnå rabatt i forsikringspremien. 

 
FG benytter sin kopi av ferdigattesten i forbindelse med stikkontroll, 
kvalitetskontroll og vedlikehold av godkjenninger. 

 
2 Utfylling av ferdigattesten 
2.1 Alarmanlegg tilknyttet FG-godkjent alarmstasjon 

Innbruddsalarmforetaket sørger for: 
- At attestens innledning og DEL A blir utfylt 
- At alarmstasjonen fyller ut DEL B korrekt. Vaktkorps som rykker ut skal angis 
med navn og stedsangivelse. 
- At komplett og riktig utfylt ferdigattest sendes anleggets eier/bruker med kopi 
til FG. 

 
2.2 Alarmanlegg tilknyttet annen mottaker 

Innbruddsalarmforetaket fyller ut attestens innledning, DEL A og DEL B og 
sender attesten til anleggets eier/bruker med kopi til FG. 

 
3 Varslingsmetoder og betegnelser (i ferdigattesten) 

Ferdigattest for Grad 1 anlegg (bolig), se Bilag 8A. 
 

Betegnelser som skal benyttes i ferdigattesten for å angi ”Alarmanlegges 
grad”, se punkt 5.2. 
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