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Etablering af nøgleboks til Roskilde Brandvæsen 

Det elektroniske nøglebokssystem består af en nøgleboks (stålboks til fastskruning på stol-

pe eller mur) der er forsynet med en elektronisk cylinderlås, som kun Roskilde Brandvæsen 

har nøgle til. 

I nøgleboksen placeres en nøgle, chipkort m.v., der giver adgang til den aktuelle bygning, 

herunder eventuelle portlåse m.v. 

Der er mulighed for, at nøgleboksen kan tilsluttes et tyverialarmanlæg. 

Nøgleboksen skal overholde standard SSFN 024:1 – Grade 3 eller 5, og må kun opsættes af 

en person, der er godkendt af Roskilde Brandvæsen. 

Anskaffelse og opsætning af nøglebokse sker ved henvendelse til Roskilde Brandvæsen, 

der herefter aftaler med deres leverandør de nærmere opsætningskrav. 

Alle udgifter i forbindelse med nøgleboksen afholdes af rekvirenten. 

Det påhviler ligeledes ejer at sørge for, at nøglen, der er udleveret til Roskilde Brandvæsen 

altid er den gældende for virksomhedens nøglesystem 

Bestilling af nøgleboks Pris, 2021, pr. nøgleboks: 5.012,94 kr (excl. moms)

Antal:  

Placeringsoplysninger 

Firma: 

Adresse: 

Betalingsoplysninger (tilslutning) 

Firma: 

Adresse: 

Postnr. / by: 

CVR.nr. 

EAN nr.: 

Kontaktperson*: 

Mail: 

Tlf.: 

Rekv. nr.: 

Postnr. / by: 

CVR.nr.: 

Kontaktperson*: 

Mail: 

Tlf.: 

Ønsket opsætningsdag:  

Kortmateriale for opsætning er vedlagt:   

Bemærkninger:  

den  

Bygningsejer 

(oplysninger vedrørende Persondataforordningen 2018, se side 2)
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* Persondataforordningen 2018.

Såfremt der gives oplysninger om kontaktperson skal vi gøre opmærksom på, at Roskilde Brandvæsen
gemmer oplysningerne til brug for administration af aftalen. Oplysningerne gemmes i den periode, hvor ABA-

anlægget er aktivt. De registrerede har ret til indsigt, berigtigelse og sletning - læs mere om registreredes

rettigheder på www.datatilsynet.dk Retsgrundlaget for behandling af oplysningerne følger af

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f. Legitime interesser, der forfølges med

behandlingen Som nævnt ovenfor sker vores behandling af personoplysningerne blandt andet på baggrund

af interesseafvejningsreglen i Databe-skyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. De legitime interesser, der

begrunder behandlingen, er Roskilde Brandvæsens mulighed for at administrere kundeforholdet.
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