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Punkt Fortolkning Vedtaget dato 

33 Har installatøren et KLS/KS system, så skal der udføres kontrol efter 
appendiks A og appendiks B, som grundlag for audit i forhold til de 
kravelementer der er i RTL001. 
 
Hvis installatøren er i besiddelse af et ISO 9001 system, så anvendes 
appendiks B som grundlag for audit i forhold til de kravelementer der er i 
RTL001.  
Her er det desuden vigtigt, at det certificerende organ er opmærksom på, 
at installatøren skal have indhentet en forhåndsgodkendelse fra det 
registrerende organ, som viser hvilket anlægstype, hvor og hvornår det vil 
blive installeret. Det certificerende organ kan ikke udstede et ISO certifikat 
før der foreligger en inspektionsrapport fra installatøren.  
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70 Kravene i pkt 70 er kun relevante i forbindelse med den årlig opfølgning 
med det registrerende organ, og altså oplysninger som skal sendes dertil. 
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31.4 For at sikre en tilstrækkelig kvalitet ved anvendelse af indlejede 
montører, skal det godkendte installationsfirma have instruktions- og 
ledelsesretten over de montører, der indlejes til installations- og 
servicearbejde. Derfor er det vigtigt, at der kan dokumenteres en skriftlig 
kontrakt mellem det godkendte installationsfirma og den kvalificerede 
montør, der indlejes til de enkelte opgaver, så ledelsesretten er 
utvetydig. Kontraktdokumentation, skal kunne forevises ved 
certificeringsorganets audit. 
Det godkendte installationsfirma – og dermed også den kvalificerede 
montør, skal besidde de nødvendige forudsætninger for at kunne udføre 
reparationer, service og vedligeholdelse, herunder adgang til: 
- reservedele 
- uddannelse og teknisk bistand i specifikke systemer 
- nødvendig software. 
Dette kan dokumenteres ved, at det godkendte installationsfirma har 
indgået en samarbejdsaftale eller lignende om adgang til reservedele, 
uddannelse og teknisk bistand og nødvendigt software med producenten 
/ importøren. 
Der skelnes ikke mellem simple og komplicerede reparationer, service eller 
vedligeholdelsesopgaver. 
Alle reparationer, service- og vedligeholdelsesopgaver skal afsluttes med 
kvittering i driftsjournalen, hvor det godkendte installationsfirma skal 
stemple eller isætte label med firmanavn og godkendelsesnummer. 
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Stempel eller labels kan derfor ikke anvendes af personer, der ikke har en 
skriftlig indlejningsaftale med det godkendte firma. 
 
 

31.5 Det er intensionen med dette afsnit, at et andet godkendt 
installationsfirma godt kan overtage en entrepriseopgave, såfremt det 
godkendte installationsfirma ikke har mulighed for at løse entreprisen af 
fx tidsmæssige årsager. 
Anvendes afsnittet i forbindelse med service- og vedligeholdelsesopgaver 
er det givet, at instruktions- og ledelsesretten er ved det godkendte 
installationsfirma, der er underentreprenør. 
For at sikre kvalitative og funktionsdygtige brandsikrings-anlæg, kan der i 
henhold til RTL 001 i en underentreprise ikke anvendes 
installationsfirmaer til service- og vedligeholdelsesopgaver, der ikke har 
en selvstændig firmagodkendelse. 
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