VEDLEGG 8 Retningslinjer for FG-godkjenning av foretak og utstyr for automatiske
brannalarmanlegg
Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd har fra 1.9.2007 følgende gjeldende
godkjenningskriterier for foretak og utstyr som inngår i automatiske brannalarmanlegg.
FG baserer sine godkjenningskriterier på offentlige krav til godkjenninger i henhold til
Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF).
A.

Foretak
Det deles opp i fire godkjenningsområder for foretak:
•
•
•
•

Prosjektering av brannalarmanlegg (PRO)
Kontroll av prosjektering (KPR)
Utførelse og installering av brannalarmanlegg (UTF)
Kontroll av utførelse og installering (KUT)

Et foretak kan være godkjent i ett eller flere godkjenningsområder. Et foretak kan
prosjektere, kontrollere prosjekteringen, utføre/installere og kontrollere
utførelsen/installeringen.
Den faglige kompetansen må ivaretas i foretakets kvalitetssikringssystem. Foretak med
distribuerte kontorer må sørge for at den faglige kompetansen er ivaretatt på en
tilfredsstillende måte.
B.

Krav til FG-godkjente foretak
Ved søknad om å bli et FG-godkjent foretak, må følgende redegjøres for og nødvendig
angitt dokumentasjon må fremkomme av søknaden:
•
•
•
•
•
•

Foretaket skal være etablert i Norge med et tilhørende organisasjonsnummer.
Opplysninger om firmaets virksomhet og organisasjonsplan med beskrivelse av
hvordan den faglige kompetansen blir ivaretatt i hele organisasjonen.
Foretaket skal ha minst to fast ansatte personer med dokumentert faglig relevant
kompetanse innen elektrofag (fra fagskole og/eller høgskole/universitet).
Foretaket skal ha minst en fast ansatt med bestått FG-eksamen i prosjektering av
automatiske brannalarmanlegg.
Foretaket skal ha gyldig sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 og/eller 3 utstedt av
Statens bygningstekniske etat (BE).
Søkeren skal skriftlig samtykke i gjeldende erklæring for FG-godkjente foretak.

Ved søknad benytt ”Søknad om FG-godkjenning av foretak” og ”Erklæring for FGgodkjente brannalarmforetak”.

C.

FG-attest for automatiske brannalarmanlegg
Det skal utarbeides ferdigattest for alle automatiske brannalarmanlegg basert på FG
sine regler, heretter kalt FG-attest.
FG-attest skal registreres i en database tilhørende Finansnæringens Hovedorganisasjon
(FNH) og Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Databasen vil bli etablert
i løpet av 2008.
Det er FG og forsikringsselskapene, som er medlemmer av FNH, som i første rekke vil
ha tilgang til databasen. Alle FG-godkjente foretak vil ha tilgang til sine registrerte
FG-attester.
Foretaket må sørge for å overlevere eier av brannalarmanlegget en FG-attest. I tillegg
skal eier av bygget motta fullstendig dokumentasjon av brannalarmanlegget
(FG-attest, anleggsdokumentasjon og tegninger).

D.

Kontroll- og vedlikeholdsavtale
Det skal for alle automatiske brannalarmanlegg være etablert en kontroll- og
vedlikeholdsavtale som omfatter årlig kontroll og vedlikehold/service/reparasjon.

E.

Kvalitetssikring av foretak
FG kan på et hvert tidspunkt foreta kontroll av foretakets kvalitetssikringssystem,
kontroll av foretakets prosjekterte, installerte og kontrollerte brannalarmanlegg og/eller
kreve at det fremlegges nødvendig dokumentasjon.

F.

Uavhengig kontroll
Forsikringsselskapene kan alltid kreve uavhengig kontroll av utførelsen.
Forsikringsselskapene kan alltid kreve uavhengig kontroll av prosjekteringen.

Søknad om FG-godkjenning som brannalarmforetak
Godkjenningsområder:
(Sett kryss i aktuelle rubrikker.)

Søknaden sendes per post:
FNH,
Forsikringsselskapenes
Godkjennelsesnevnd,
Postboks 2473 Solli,
0202 Oslo

 Prosjektering av brannalarmanlegg
 Kontroll av prosjektering
 Utførelse/installering av brannalarmanlegg
 Kontroll av utførelse/installasjon

Eller per e-post til:
fgbrann@fnh.no

Foretakets navn og adresse:

Sentral godkjenning (BE):

_______________________________________________ Tiltaksklasse: _______________
_______________________________________________ Godkjent til dato: ____________
Telefon:_______________________________________

Organisasjonsnummer:

E-postadresse:__________________________________

__________________________

Hjemmeside:___________________________________
Fast ansatt faglig personell: (Fyll ut fornavn, etternavn, kompetanse.)
Ansatt 1:____________________________________________________________________
Ansatt 2:____________________________________________________________________
Dokumentasjon:

Vedlegg nummer:

FG-eksamen brannalarmanlegg
Sentral godkjenning (BE)
Organisasjonsplan
Firmaattest
Erklæring FG-godkjente foretak, signert

Dato:__________________

Underskrift:_______________________________________

Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo. Telefon +47 23 28 42 00.

Erklæring for FG-godkjente brannalarmforetak
Vi, undertegnede FG-godkjente foretak, forplikter oss til:
•

Å snarest underrette FG om utskifting av faglig fast ansatt personell og om alle andre
forhold som kan innvirke på foretakets muligheter til å oppfylle sine forpliktelser eller
som kan få betydning for opprettholdelsen av FG-godkjenningen(e).

•

Å følge FG sine regler for FG-godkjente automatiske brannalarmanlegg.

•

Å drive med FG-arbeid og holde oss faglig oppdaterte.

•

Å fylle ut FG-attest for hvert installerte automatiske brannalarmanlegg.

•

Å overlevere eier av brannalarmanlegget FG-attest, anleggsdokumentasjon og
tegninger.

•

Å underrette FG dersom påviste, nødvendige utbedringer ikke blir utført.

Vi er innforstått med at:
•

FG-godkjenningen(e) gis med samme varighet som aktuell sentral godkjenning,
maksimalt 3 år om gangen, og at det påligger oss å søke om eventuell fornyelse.

•

FG kan foreta kvalitetssikring av godkjente foretak til enhver tid.

•

FG kan inndra godkjenningen(e) dersom forutsetningene ikke lenger er tilstede,
eller at vi opptrer i strid med denne erklæringen.

•

FG er uten ansvar for tap/vanskeligheter som kan oppstå dersom godkjenningen(e)
blir trukket tilbake eller ikke fornyet.

Dato: ______________________

Underskrift:____________________________________

