
Certifi eringsorganet
för brand- och 
säkerhetsområdet
Svensk Brand- och Säkerhetscertifi ering 
(SBSC) är ett certifi eringsorgan ackrediterat av 
myndigheten SWEDAC.

SBSC certifi erar företag, personer, produkter 
och system. Med en unik branschkompetens 
bidrar vår personal till en hög kvalitet på våra 
kunders tjänster och produkter.

Genom att erbjuda certifi ering mot de 
normer Brandskyddsföreningen och Stöld-
skydds  föreningen utfärdar inom brand- 
res pektive  säkerhetsområdet, är SBSC en del 
i visionen om ett brandsäkrare Sverige och 
ett tryggare samhälle.

Certifi erad 
anläggarfi rma 
inbrottslarm

www.sbsc.se
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SE AKTUELL FÖRTECKNING 

Samtliga certifi erade företag, personer, 
produkter och system fi nns på www.sbsc.se

Leverantörer av brand- och säkerhetslösningar 
återfi nns på www.sakerhetsleverantorer.se

!



»Certifiering är ett bevis på om-
fattande kunskap och kvalitet 
vilket innebär att man frivilligt 
ställer högre krav på sin verk-
samhet än de aktörer vilka inte är 
certifierade.«

»Kontroll är ofta den svaga  
länken i uppföljning av avtal. Krav 
på certifiering vid upphandling är 
därför ett enkelt sätt att säker-
ställa kvalitet över tiden.«

EN INBROTTSLARMANLÄGGNING installerad 
av en certifierad anläggarfirma (SSF 1015) 
 enligt Svenska Stöldskyddsför en  ing ens regler 
för projektering och installation av inbrotts-
larmanläggningar (SSF 130) säkerställer att 
anläggningen är installerad på ett korrekt sätt. 

SOM KUND hos en certifierad anläggarfirma 
inbrottslarm kan du vara säker på att företa-
get har den kvalitet som krävs av organisation, 
personal och verksamhet. Kvalitetssäkringen 
sker bland annat genom att anläggarfirman har 
ett dokumenterat kvalitetsledningssystem och 
kompetent personal, använder rätt  material 
samt säkerställer att service- och garanti-
åtaganden kan upprätthållas på inbrotts-
larmanläggningen.

EN ANLÄGGNING som uppfyller ställda krav 
innebär att du som kund får anläggarintyg, 
 orienteringsritning, skötselinstruktion för  larm -  
anläggningen, anvisningar om åtgärder vid ut-
löst inbrottslarm, sabotage eller felsignal samt 
 kontrolljournal vid leverans.

En certifierad anläggarfirma måste vara i  Sverige 
inregistrerad firma och inneha polismyndig hetens 
tillstånd enligt larmlagen. Anläggarfirman måste 
också ha en giltig ansvarsförsäkring.

ATT ANVÄNDA SIG AV certifiering vid upp -
hand lingar eller inköp innebär att köparen vet 
vad den får – en garanterad och regelbunden 
 kontroll på ett företag, dess personal, tjänster  
och  led nings system.

BRA SKÄL TILL VARFÖR JAG SOM KÖPARE SKA 
STÄLLA KRAV PÅ CERTIFIERING

 Uppföljning av avtalsefterlevnad är den svagaste 
punkten vid upphandling inom bland annat  
offentlig sektor.

 Genom upphandling av certifierade leverantörer 
säkerställs att kvalitetskraven uppfylls över tiden.

 Kvalitetskraven är i sin tur framtagna av exempel-
vis myndigheter, försäkringsbolag och intresse-
organisationer, oberoende av enskilda varumärken 
eller andra särintressen.

En inbrottslarmanläggning installerad av en certifierad anläggarfirma 
säkerställer att anläggningen är installerad på ett korrekt sätt.

Trygghet och  
kvalitet för kunden

Dessutom krävs att anläggarfirman uppfyller eko-
nomiska krav och har rutiner för att kunna bedö-
ma att all personal som har tillgång till och arbe-
tar med anläggningsdokumentation är ostraffade.

VID ANLÄGGARFIRMAN finns minst en behörig 
ingenjör inbrottslarm (SSF 1016) med ansvar att 
kvalitetssäkra inbrottslarmanläggningen.

EN INBROTTSLARMANLÄGGNING installerad 
av en certifierad anläggarfirma uppfyller kraven 
i larmklass 1, 2, 3 eller 4. Av anläggarfirmans 
 certifikat framgår vilken larmklass firman har rätt 
att utfärda anläggarintyg för.




