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Tilslutningsbetingelser for 
frivillige Automatiske 
Brandalarmanlæg 
 

I dette dokument kan du læse om betingelser for tilslutning af fri-
villige Automatiske Brandalarmanlæg (ABA-anlæg) til Hovedsta-
dens Beredskab (HBR). 

Betingelserne er for frivillige ABA-anlæg, hvilket betyder, at HBR 
med vores sagsbehandling af modtagelse af anlægget ikke tager 
stilling samt ansvar for komponenters placering, dækningsgrad 
samt tidsforsinkelser. Det forudsættes, at byggeriet og anvendel-
sen er lovligt. 

 

1. Anlæggets etablering 

a) Anlægsejeren etablerer anlægget ifølge aner-
kendte vejledninger og retningslinjer. Såfremt der 
sker afvigelser fra bilag 12 til Bygningsreglemen-
tets vejledning til kapitel 5 om brand i forhold til 

ABA og/eller sprinkling, skal dette forelægges HBR. 
HBR skal have oplyst valgte dimensionerings-
grundlag. 

b) Installationen skal udføres og vedligeholdes af en 

for anlægget relevant og godkendt installatør for 
det pågældende anlæg herunder komponenter og 
systemer. 

c) Anlægget skal opfylde telefonselskabernes betin-
gelser for tilslutning til Alarmnettet. 
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2. Praktiske foranstaltninger 

I forbindelse med alarmanlæggets etablering skal følgende 
forhold afklares med HBR: 

a) Placering af centralskab, flash samt nøgleboks, jf. 
vejledning om etablering af anlægsaftale for 
ABA/sprinkleranlæg.  

b) Adgangsforhold for HBR. Det er anlægsejers an-
svar at vedligeholde nøgler i nøgleboksen. 

c) Elektronisk nøgleboks godkendt efter normen 
SSFN 024 og 025 klasse 5 skal anvendes. 

d) Henvisningsskiltning. 

e) Instruks for beredskabet. 

f) Orienteringsplaner. 

g) Fejlmelding. 

 

3. Anlæggets Godkendelse 

Godkendt inspektionsrapport fra akkrediteret firma over 1. 
gangs inspektion skal snarest fremsendes til HBR efter 
etablering af alarmoverførsel. 

 

4. Inden anlægget idriftsættes 

Anlægget skal inspiceres af et akkrediteret inspektions-
firma i henhold til disse tilslutningsbetingelser. Anlægsejer 

er ansvarlig for, at eventuelle fejl og mangler, som er 
nævnt i insektionsrapporten, bliver afhjulpet. 

 

5. Afvigelser 

Der kan i særlige tilfælde efter skriftlig aftale med HBR afvi-
ges fra disse tilslutningsbetingelser. 

 

anlægsaftale%20for%20ABA/sprinkleranlæg.
anlægsaftale%20for%20ABA/sprinkleranlæg.
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6. Alarmoverførsel 

ABA-anlægget tilsluttes til HBR over en alarmterminal 
(ATIA-funktion), som rekvireres hos Alarmnettet af anlægs-
ejeren. 

Alarmen føres til HBR som primær vagtcentral således, at 
BRAND melder på ALK 0 og 1 og fejl (på anlægget) på ALK 7 

Transmissionen skal udføres med udstyr certificeret i hen-
hold til DS/EN 54-21. 

 

7. ABA-anlæggets drift og vedligeholdelse 

Drift og vedligeholdelse af anlægget skal iagttage gældende 
regler og påhviler anlægsejeren, som er pligtig til hurtigst 
muligt at lade fejl udbedre. 

 

8. Fejlmeldinger 

a) Anlægsfejl fra ABA-anlægget indgår til HBR som en 
fejlmelding. 

b) Anlægsejeren skal oplyse HBR et telefonnummer 
på et døgnbemandet servicefirma samt navn og 
telefonnummer på 1 til 2 kontaktpersoner som 
HBR kan viderebringe anlægsfejl til. 

Anlægsejeren er forpligtiget til at meddele HBR 
ændringer på telefonnummer til servicefirmaet og 
kontaktpersoner samt ejer/lejer forhold. Dette 
meddeles på ABA@HBR.dk med henvisning til 

alarmnummer. 

c) Linjefejl på linjen mellem Alarmnet og anlægseje-
ren meddeles HBR som statusmelding. 

Denne melding vil HBR videregive til Alarmnet og 
så vidt muligt sammen med telefonnummer på in-
stallatøren (døgnbemandet servicefirma). 

mailto:ABA@HBR.dk
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d) HBR er uden ansvar for enhver af ovennævnte fejl 
samt for deres følger. 

 

9. Prøver på anlægget 

Anlægsafprøvninger skal gennemføres i overensstemmelse 

med anlæggets betjeningsvejledning. 

Interne anlægsafprøvninger skal, med undtagelse af den 
årlige pligtige afprøvning, foregå uden HBRs medvirken. 

I forbindelse med det pligtige årlige eftersyn, hvor forbin-
delsen til HBR afprøves, skal der tages kontakt til HBRs 
Alarm- og vagtcentral på telefon 3343 1699 hvor alarm-
nummer skal oplyses. 

 

10. Afgifter i forbindelse med alarmanlæggets etablering og 
drift 

Priser for tilslutningsafgift, årlig afgift samt blinde alarmer 
findes på hbr.dk/guide/automatiske-brandalarmanlaeg-aba/ 

 

Årlig afgift 

Gebyrerne fastsættes jf. beredskabslovens §23a, stk. 3 ef-

ter de faktiske omkostninger, der er forbundet med ABA-
anlæg. 

Blinde alarmer 

Med henvisning til Beredskabsstyrelsen vejledning vedr. 

blinde alarmer samt Bestyrelsen i HBR, vil der i forbindel-
sen med blinde alarmer, der ikke er forårsaget af brand el-
ler anden nødsituation, blive opkrævet betaling for blinde 
alarmer. 

 

https://hbr.dk/guide/automatiske-brandalarmanlaeg-aba/
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11. Nedlæggelse af ABA-anlægget eller ejerskifte 

Nedlæggelse af ABA-anlægget eller overdragelse til anden 
ejer/lejer skal snarest muligt meddeles til HBR. Dette giver 
ikke anledning til refusion af den indbetalte årsafgift. 
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