
Vestsjællands Brandvæsen, Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg 
Tlf.: 44 22 71 12-  www.vsbv.dk - vsbv@vsbv.dk 

Alarmforholdsordre for alarmovervågning Brandalarm 

Anlægsoplysninger, installation 

Navn IP/GPRS 
Adresse Alarmnet-id 
Postnr. Anlægstlf. 
By Hovedtlf. 

Dækningszoner 

Zone 1 Brand (ABA) Zone 5 
Zone 2 Zone 6 
Zone 3 Zone 7 
Zone 4 Zone 8 Fejl 

Administrativ anlægsansvarlig kontaktperson (e-mail: Gerne virksomhedens hovedmail) 

Navn Tlf.: 
E-mail

Kontaktpersoner i tilfælde af alarm 
Kontakt 
Note 
Tlf. arbejde 
Tlf. privat 
Mobil 

Her noteres kontaktpersonens navn 
Her noteres evt. særlige forhold i forbindelse med afgivelse af alarm til personen 
Her noteres det arbejds tlf./mobilnr. personen typisk træffes på i arbejdstiden  
Her noteres det tlf./mobilnr. personen typisk på udenfor arbejdstid 
Her noteres personens mobilnr. Anvendes såfremt de andre nr. ikke besvares. 

Kontakt 1 Tlf. arbejde 
Note Tlf. privat 

Mobil 
Kontakt 2 Tlf. arbejde 
Note Tlf. privat 

Mobil 
Kontakt 3 Tlf. arbejde 
Note Tlf. privat 

Mobil 
Kontakt 4 Tlf. arbejde 
Note Tlf. privat 

Mobil 

Brandmyndighedens påtegning og godkendelse (udfyldes af Vestsjællands Brandvæsen) 

Lovpligtighed  Krævet  Frivilligt Sagsnr.: 
Udrykningssammensætning  Type A                                  

1+5    
 Type B                 
1+3    

Udrykningsområde 
Evt. særlig bemærkning 
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