
 

 

DBI Retningslinje 001 
4. udgave  
August 2013,  Byggedata, opdateret 3. juli 2015 
 

Punkt Rettelse Vedtaget 
dato 

Ændres 
Punkt 52 

Ansøgningens omfang 
Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om 
firmaet: 
• Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer og cvr-nummer 
• Navn på kontaktperson. 
• Organisationsdiagram, jf. Afsnit 31, og kort redegørelse for 
installationsfirmaets 
personale, med angivelse af den certificerede persons 
navn og kopi af gyldigt certifikat samt fagleders navn og kopi 
af kursusbevis. 
• Servicetelefon med døgnvagt. 
• Erklæring om reservedelslagerets tilstrækkelige omfang, jf. afsnit 
21. 
Det skal af ansøgningen fremgå, hvilket fagområde og 
kravdokument, 
ansøgningen omfatter, jf. afsnit 12. 
Oplysninger om firmaets kvalitetssystem i form af: 
• gyldigt ISO 9001 certifikat eller gyldigt certifikat efter appendiks A 
fra uvildig tredjepart eller 
• erklæring fra uvildig tredjepart om, at firmaet har oprettet og 
implementeret et ISO 9001, KS-/SKS kvalitetssystem. 
 
Ansøgningens omfang 
Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om 
firmaet: 

• Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer og cvr-
nummer 

• Navn på kontaktperson. 
• Organisationsdiagram, jf. afsnit 31, og kort redegørelse for 

installationsfirmaets personale, med angivelse af den 
certificerede persons navn og kopi af gyldigt certifikat samt 
fagleders navn og kopi af kursusbevis. 

• Servicetelefon med døgnvagt. 
• Erklæring om reservedelslagerets tilstrækkelige omfang, jf. 

afsnit 21. 
• Gyldigt certifikat for installationsfirmaets 

kvalitetsledelsessystem 
• For fagområdet AVS, skal der indsendes en anmærkningsfri 

inspektionsrapport fra et akkrediteret inspektionsselskab, 

15.Maj 2017 



 

 

jf. afsnit 33.  
Det skal af ansøgningen fremgå, hvilket fagområde og 
kravdokument, ansøgningen omfatter, jf. afsnit 12. 

Ændres 
Punkt 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitetssystem 
Installationsfirmaet skal til stadighed kunne dokumentere at være i 
besiddelse af et kvalitetssystem, enten 

• i form af et ISO 9001 certifikat, omfattende denne 
retningslinje, 

udstedt af et certificeringsorgan, som beskrevet i afsnit 41, eller 
• ved opfyldelse af kravene i appendiks A. 

For godkendelse som installationsfirma af sprinkleranlæg skal 
installationsfirmaet 
til stadighed kunne dokumentere at være i besiddelse af 
et kvalitetsledelsessystem i form af et ISO 9001-certifikat 
omfattende 
denne retningslinje, udstedt af et certificerende organ. 
Hvor et ISO 9001-kvalitetsledelsessystem vælges for at kunne blive 
godkendt installationsfirma, skal det certificerende organ kræve, at 
der 
ved førstegangs-certificering skal installeres ét anlæg i det 
pågældende 
fagområde i forbindelse med ISO 9001-certificeringen. For AVS-
anlæg 
gælder, at der kun kan gives en forhåndsgodkendelse til anlæg med 
højst én alarmventil. Trappesprinkler alene kan ikke godkendes. 
Installationsfirmaet skal indsende oplysninger til det registrerende 
organ om 

• hvor det pågældende anlæg vil blive installeret, 
• hvornår det pågældende anlæg forventes færdigt, 
• hvornår den endelige ISO 9001-certificering forventes at 

være gennemført samt 
• dokumentation fra et akkrediteret certificeringsorgan om, 

at virksomhedens kvalitetsledelsessystem er 
implementeret. 

Det registrerende organ vil, såfremt de øvrige betingelser for at 
kunne ansøge om godkendelse som installationsfirma er til stede, 
kunne give en forhåndsgodkendelse til projektering og installation 
af dette ene anlæg. Forhåndsgodkendelsen vil være gældende i 
maksimalt 6 måneder. 
Det registrerende organ vil samtidig give de akkrediterede 
inspektionsselskaber besked om, hvilket anlæg det pågældende 
installationsfirma er blevet forhåndsgodkendt til. 
Relevant kontrol udføres i henhold til appendiks B. 
 
Kvalitetsledelsessystem 
Installationsfirmaet, der ønsker godkendelse indenfor 

15. Maj 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tilføjet tekst 
Punkt 33 

fagområderne, jf. afsnit 12 skal til stadighed kunne dokumentere at 
være i besiddelse af et kvalitetsledelsessystem, enten 

• i form af et gyldigt ISO 9001 certifikat, omfattende denne
retningslinje, udstedt af et certificeringsorgan, som
beskrevet i afsnit 41, eller

• i form af et gyldigt KLS certifikat, som beskrevet i
Appendiks A.

For godkendelse som installationsfirma af sprinkleranlæg skal 
installationsfirmaet til stadighed kunne dokumentere at være i 
besiddelse af et kvalitetsledelsessystem i form af et ISO 9001-
certifikat omfattende denne retningslinje, udstedt af et 
certificerende organ. 

I forbindelse med førstegangs-certificering af 
kvalitetsledelsessystemet indenfor fagområdet AVS, skal 
installationsfirmaet ansøge om en forhåndsgodkendelse til 
projektering og installation af ét anlæg. Der gives kun 
forhåndsgodkendelse til anlæg med højst én alarmventil. 
Trappesprinkler-anlæg alene kan ikke benyttes til 
forhåndsgodkendelse. 

For at opnå en forhåndsgodkendelse, skal AVS-installationsfirmaet 
indsende følgende oplysninger til DRO: 

• hvor det pågældende anlæg vil blive installeret,
• hvornår det pågældende anlæg forventes færdigt,
• navn på certificeret person i installationsfirmaet, der

færdigmelder anlægget
• dokumentation fra et certificeringsorgan om, at

virksomhedens kvalitetsledelsessystem er under
implementering.

DRO vil, såfremt de øvrige betingelser for at kunne ansøge om 
godkendelse som installationsfirma er til stede, kunne give en AVS-
forhåndsgodkendelse til projektering og installation af dette ene 
anlæg. Forhåndsgodkendelsen vil være gældende i maksimalt 6 
måneder.  
Det registrerende organ vil samtidig give de akkrediterede 
inspektionsselskaber besked om, hvilket anlæg det pågældende 
installationsfirma er blevet forhåndsgodkendt til. 
Det certificerende organ skal ved udløb af perioden for 
forhåndsgodkendelsen, verificere kvalitetsledelsessystemets 
implementering og på baggrund heraf udstede et ISO9001-
certifikat. 
Relevant kontrol udføres i henhold til appendiks B. 

15. maj 2017

Slettes I en overgangsperiode på seks måneder fra ikrafttrædelsesdato kan 15. maj 2017



 

 

Punkt 14 bestemmelserne i Retningslinje 001, 3. udgave juni 2009 anvendes. 
Ved projekter der er eller bliver mindre kontraheret inden for 
overgangsperioden, kan overgangsperioden forlænges med 
maksimalt seks måneder, installationsfirmaer efter denne 
retningslinje til fagområderne varsling og brandventilation træder i 
kraft et år senere end denne retningslinje. 

Ændres 
Punkt 13 

DBI Retningslinje 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg. 
DBI Retningslinje 006, Sammenkoblede brandtekniske 
installationer og systemintegrationstest. 

15. maj 2017 

Ændres 
Punkt 10 

Retningslinjens formål er at sikre en ensartet fastholdelse af 
mindstekrav til kvalitetsniveauet for brandsikringsanlæg, for 
derigennem at reducere skader og uønskede alarmer 
 
Retningslinjens formål er at sikre en ensartet fastholdelse af 
mindstekrav til kvalitetsniveauet for brandsikringsanlæg med 
henblik på, at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, herunder 
personsikkerhed, reducere skader og minimerer uønskede alarmer. 

15. maj 2017 

Slettes 
Definitioner - SKS 

SKS 
Herved forstås et Sikkerhedskvalitetsstyringssystem, som anført i 
gældende Retningsliner vedrørende 
Sikkerhedskvalitetsstyringssystem fra Sikkerhedsstyrelsen. 

15. maj 2017 

Slettes 
Definitioner – KS 

KS-System 
Herved forstås et kvalitetsstyringssystem, som anført i gældende 
Retningslinjer vedrørende kvalitetsstyringssystem fra 
Sikkerhedsstyrelsen. 

15. maj 2015 

Tilføjes 
Definitioner – KLS 

KLS 
Et KLS er virksomhedens egenkontrolsystem, hvor igennem 
virksomhederne dokumenterer det udførte arbejde. 

15. maj 2017 

Tilføjes 
Definitioner – DRO 

Det Registrerende Organ (DRO) 
Organ, der godkender installationsfirmaer i henhold til DBI 
Retningslinje 001 og forestår certificering af certificerede personer 
i henhold til Retningslinje 002. Det samme organ skal offentliggøre 
lister med aktive godkendte installationsfirmaer og certificerede 
personer inden for de enkelte fagområder. 

15. maj 2017 

Konsekvensrettelse  
 

KS/SKS er konsekvensrettet til KLS  
Det Registrerende Organ rettes til DRO 
 

15. maj 2017 

Tilføjelse 
Punkt 13 
 

DBI Retningslinje 007, Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg 3. juli 2015 
 

Tilføjelse Appendiks C: 
  
  

Installation/service af brandsikringsanlæg må kun udføres af 
montører med relevant faguddannelse. Følgende faguddannelser 
eller uddannelse med tilsvarende kompetencer kan accepteres. 
Ved tvivlsspørgsmål skal der rettes henvendelse på dansk til det 
registrerende organ. 
 

10. marts 
2015 



 

 

I bunden indføres: Service skal dokumenteres udført af en 
kvalificeret montør. 

Tilføjelse Appendiks E
  
 

Under de to stjernebemærkninger: 
*Supplerende kursus kan ikke opnås ved sidemands- eller intern 
oplæring.  

10. marts 
2015 

Pkt. 31.2 fagleder Sidste 
linje  
 

Udøver den certificerede person hvervet som fagleder, behøver 
personer ikke at have gennemført faglederkursus og supplerende 
kursus.  

10. marts 
2015 

Nederst tilføjes Pkt. 31.3, 
kvalificerede 
montører 
  

Udøver den certificerede person hvervet som kvalificeret montør 
kræves supplerende obligatoriske kurser efter appendiks C. 

10. marts 
2015 

Nederst tilføjes 
Punkt 31.3, 
Kvalificerede 
montører 

De dokumenterede instruerede personer, der alene udfører 
kabling, montering af underlag, detektorer, brandtryk og 
højtalere, samt opsætter og samler præfabrikerede 
kanalkomponenter, er ikke underlagt kravet om at være ansat 
eller indlejet i det godkendte installationsfirma. Dette arbejde 
kan udføres af anden virksomhed, men det er altid det 
godkendte installationsfirma, der har instruktionspligten og det 
faglige ansvar for den samlede installation, der færdigmeldes til 
inspektion. Punkt 31.6 
(bemandingsplan) er fortsat gældende. 

12. marts 
2014 

Nederst tilføjes 
Punkt 31.5, 
Anvendelse af 
underentreprenører, 

De dokumenterede instruerede personer, der alene udfører 
kabling, montering af underlag, detektorer, brandtryk og 
højtalere, samt opsætter og samler præfabrikerede 
kanalkomponenter, er ikke underlagt kravet om at være ansat 
eller indlejet i det godkendte installationsfirma. Dette arbejde 
kan udføres af anden virksomhed, men det er altid det 
godkendte installationsfirma, der har instruktionspligten og det 
faglige ansvar for den samlede installation, der færdigmeldes til 
inspektion. Punkt 31.6 
(bemandingsplan) er fortsat gældende 

12. marts 
2014 

RTL 001, punkt 43, 
4. bullit 

Dokumenteret deltagelse i ERFA kursus i overensstemmelse med 
relevant område i 

6. januar 
2013 
2014 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


