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  Forord 
Medlemsselskapene i Finans Norge står fritt til å benytte sikkerhetsforskrifter som ikke er i samsvar 

med disse spesifikasjoner. 

 

 Utgivelse og ikrafttreden 
FG-140, utgave 4 ble fastsatt av prosjektstyret for FG-innbrudd 14.9.2016. 

Siste oppdaterte utgave av registeret vil finnes på FG sin nettside www.fgsikring.no under «Regler». 
Kravene trer i kraft 1. januar 2017. 

 

 Omfang 
Denne sikkerhetsforskriften gjelder sikring av uregistrerte kjøretøy som forhandleren forsikrer, og 

som står til salgs i forhandlers forretning, på forhandlers utelager, eller som midlertidig befinner seg 

utenfor forsikringsstedet.  
Med kjøretøy menes her biler, tilhengere, campingvogner, traktorer og 

arbeidsmaskiner. 

 
Krav til etterlevelse av bransjenorm 

Bransjenorm for håndtering av bilnøkler 

”Bransjenorm for håndtering av bilnøkler”, utgitt av Norges Bilbransjeforbund og Bilimportørenes 
Landsforening skal i tillegg følges. 

 
FG-godkjent utstyr og innbruddsalarmforetak 

For oversikt over FG-godkjent utstyr og innbruddsalarmforetak, se FG sin nettside 

www.fgsikring.no. 
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 Sikring av lokaler  

4.1 Sikring av motorvognforhandlers lokaler der det oppbevares kjøretøy 
Bygning eller rom i bygning skal være sikret i henhold til FG-112 ”Sikring mot tyveri”, minimum 
beskyttelsesklasse B1. 

 

 Sikring av utelager 

5.1 Utelager generelt 
Utelager skal være opplyst og inngjerdet med minst 2 meter høyt gjerde. Annen utendørs lagring 

skal være godkjent av forsikringsselskapet og angitt i forsikringsbeviset. 

 

5.2 Port til området 
Port til området skal være låst med FG-godkjent låsenhet. 

Ved bruk av hengelås skal låsen være FG-godkjent i minimum klasse 3. Hengelåsen skal være 

beskyttet av FG-godkjent hengelåsbeslag minimum samme klasse som hengelåsen. Nøkkel skal 

oppbevares på samme måte som kjøretøyenes nøkler, se punkt 3. 
Portens beslag og hengsler skal være sikret mot demontering og oppløfting. 

 

5.3 Kjøretøy på området 
Kjøretøy skal til enhver tid være lukket og låst. Tilhengere og campingvogner skal være sikret med 

tyverilås for drag eller FG-godkjent hengelås minimum klasse 3.  

 

 Oppbevaring av nøkler 

6.1 Nøkler til kjøretøy 
Nøkler til kjøretøy skal bæres av den som rettmessig disponerer nøklene, oppbevares i låst FG-
godkjent verdioppbevaringsenhet eller i låst bygning utenfor forsikringsstedet.  

 

6.2 Nøkler til kjøretøy utenfor forsikringsstedet  
For kjøretøy som midlertidig befinner seg utenfor forsikringsstedet, gjelder de samme krav til 
oppbevaring av nøkler jfr. 6.1. 

 

6.3 Verdioppbevaringsenhet for nøkler 
Verdioppbevaringsenheten skal stå i innbruddsalarmovervåket område og forankres til underlag 
eller vegg i henhold til produsentens anvisninger. Innbruddsalarmanlegget skal tilfredsstille FG-

regler i minimum Grad 2. 

 

6.3.1 Nøkkel til verdioppbevaringsenhet 
Nøkkelen til verdioppbevaringsenheten skal ikke stå i låsen, men bæres av den som rettmessig 

disponerer nøkkelen eller oppbevares i låst bygning utenfor forsikringsstedet. 


