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Procedurer i forbindelse med oprettelse af ABA 

Anlægsejeren/installatøren indhenter Nordjyllands Beredskabs 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. 

Anlægsejer og installatør gøres opmærksom på, at endelig godkendelse og tilslutning først kan ske 
når følgende betingelser af opfyldt: 

• Der foreligger en udfyldt og underskrevet ”Tilslutningsaftale”, Bilag B. 

• Der er fremsendt ”Forholdsordre for modtagelse af automatiske brandalarmeringsanlæg”, Bi-
lag C. 

• Der foreligger en godkendt 1. inspektionsrapport fra akkrediteret virksomhed. 

• Der foreligger en tilkørselsplan med angivelse af samtlige adgangsdøre, placering af anlæg-
gets betjeningsudstyr, placering af samtlige nøglebokse på adressen, placering af blitze. Til-
kørselsplanen skal godkendes af Nordjyllands Beredskab. 

• Der er monteret en nøgleboks indeholdende en hovednøgle. Ved hovednøgle forstås en 
nøgle, der giver adgang til samtlige døre i de dækkede områder. Anlægsejer og/eller installa-
tør er ansvarlig for at rekvirere nøgleboks rettidigt. 

Ovenstående punkter skal være opfyldt min. 1 uge forinden endelig tilslutning. 

Driftsansvarlig/kontaktpersoner 

Der skal som minimum være 3 kontaktpersoner registeret på vagtcentralen, disse skal kunne kontak-
tes i tilfælde at alarm eller fejl. Der kan også accepteres 2 kontakter, hvis den ene er et døgnvagtnum-
mer til serviceinstallatør, hvor der er indgået aftale om tilkald. 

Det er anlægsejere ansvar at opdatere kontaktoplysninger ved ændringer, Bilag G. 

Den driftsansvarlige eller kontaktpersonen, skal kunne betjene brandcentralen og give møde ved fejl 
eller alarmer. Nordjyllands Beredskab betjener ikke brandcentralen i forbindelse med reetablering eller 
udkoblinger.  

Alarmtransmission 

Nordjyllands Beredskab accepterer alarmtransmissioner fra TDC, CSL og DALKO. 

Økonomi 

Takster for oprettelse og overvågning af ABA, samt udrykninger til blinde alarmer, kan fås ved kontakt 
til Nordjyllands Beredskab. 

Takster for køb, montering og eftersyn af nøglebokse, kan fås ved kontakt til Nordjyllands Beredskab. 

Nøgleboks 

Bestilling af nøgleboks/-rør kan ske ved at følge dette link: https://www.nordjyllandsberedskab.dk/si-
tes/default/files/N%C3%B8glebokskontrakt_1%20%28002%29.pdf 

Ejerskifte/overdragelse af Automatiske brandalarmeringsanlæg 

Ved ejerskifte eller overdragelse af et automatisk brandalarmeringsanlæg, skal den nye ejer udfylde 
og underskrive en tilslutningsaftale (bilag B). Der ydes ikke refusion/tilbagebetaling af den årlige afgift, 
ved overdragelsen af brandalarmeringsanlægget. 
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