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FORORD
Medlemsselskapene i Finans Norge (FNO) står fritt til å benytte dette register.
Forsikringsselskapet kan plassere virksomheten i en høyere beskyttelsesklasse avhengig av
beliggenhet, skadehyppighet med mer.

OMFANG
Registeret gjelder for næringsvirksomheter og skal benyttes sammen med
FG-publikasjon 112, sikring mot tyveri.

UTGIVELSE
Dette er FG-publikasjon 121, utgave 5 av 17.6.2008 utgitt av Forsikringsselskapenes
Godkjennelsesnevnd (FG). Siste oppdaterte utgave av registeret vil finnes på FG sin
internettside www.fgsikring.no under ”Regler”.

BESKYTTELSESKLASSE B1
Virksomheter som risikomessig ikke naturlig hører inn under B2 og B3 nevnt nedenfor, og
som ikke har andre spesielt innbruddsutsatte varer/gjenstander, kan henføres til
beskyttelsesklasse B1.
Spilleautomater med kontanter skal i slike lokaler sonesikres i henhold til
beskyttelsesklasse B2.

BESKYTTELSESKLASSE B2
Alkohol – lager og lignende
Antikvitetshandel
Apotek
Auksjonsforretning
Bensinstasjon
Bilforretning med lyd-, bilde- og annet elektronisk utstyr
Bilrekvisitaforretning
Buntmaker
Bygge- og anleggsplass, verktøy, varer og utstyr
Børsemaker
Båtforretning med båtutstyr
Båtutstyrsforretning
Data - Spesialforretning for PC, PC-utstyr og mobiltelefoner, PDA o.l
Dekk- og felgforhandler
Dentaldepot med gullvarer
Dykker- og froskemannsutstyr
Elektrisk forretning med lyd-, bilde- og annet elektronisk utstyr (brunevarer)
Fotoforretning
Frimerkeforretning
Fruktforretning med tobakk
Galleri
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Gatekjøkken, ikke frittliggende med tobakksvarer
Godssentral o.l. med lagerlokale
Gullsmedforretning / verksted
Juvelforretning
Kiosk - ikke frittliggende med tobakksvarer
Klubbhus med premiesamling eller våpen
Kunsthandel
Lagerhotell
Marina med båtutstyr
Marsjandiseforretning
Motorsykkel/-rekvisitaforretning (snøscooter, ATV o.l.)
Musikkhandel med underholdningselektronikk og tilhørende utstyr
Myntforretning
Optisk forretning
Pantelånerforretning
Pelsvareforretning
Radio- og TV-forretning
Rammeforretning med kunst eller antikviteter
Spilleautomatlokaler
Sportsforretning med skytevåpen
Sølvsmedforretning / -verksted
Tanntekniker med gullvarer
Teppeforretning med håndknyttede tepper
Tobakksfabrikker, engros- og kommisjonslager med tobakk
Tobakksforretning
Transportforretning o.l. med lagerlokale
Underholdningselektronikk
Urmaker
Øl-utsalg

BESKYTTELSESKLASSE B3
Gatekjøkken, frittliggende med tobakksvarer
Kiosk, frittliggende med tobakksvarer
Sprengstofflager
Våpenforretning og -lager
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