NORSKE LÅSESMEDER
Foreningen Norske Låsesmeder NL anbefaler
deg å bruke våre medlemmer som rådgivere i
sikkerhetsspørsmål.

NL-GARANTIEN

NL-Låsesmeden er spesielt utdannet til å
installere sikre låssystemer som gir den trygghet
du ønsker, og den sikkerhet du har behov for.

Godkjente medlemmer
Når du velger å bruke et låsesmedfirma som
er medlem av Foreningen Norske Låsesmeder
skal du vite at vi stiller strenge krav til våre
medlemsbedrifter.

• a t en NL-medlemsbedrift drives etter god
forretningsskikk.
• at gjeldende krav og forskrifter for brann,
rømning og forsikring vedrørende låser og
beslag blir fulgt.
• at arbeidet utføres etter høy faglig s tandard.
• at du får brukervennlige løsninger og sikring
etter ditt behov.
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Du kan derfor være trygg på:

NØKKELKONTROLL

Nøkkelkontroll
Når du låser hus, bygning eller bil setter
du grenser for andres adgang. Har du
ikke nøkkelkontroll kan disse grensene lett
brytes. Innlåsningstyverier er vanligere enn
de fleste tror. Det er ingenting som er lettere
for tyver enn å bruke en nøkkel i jakten på
andres verdier. For at du skal ha kontroll på
at dine verdier er sikret, må du også ha full
kontroll over nøklene dine.

Når bør du være på vakt
- og hva kan du gjøre?
• Du har kjøpt bolig, og benytter forrige
eiers låser og nøkler.
−− Bytt eller bygg om låsene dine.
• D
u har overtatt forretningslokaler etter
andre og fått en pose med systemnøkler.
−− Finn ut hvordan forrige eier vedlikeholdt
sin nøkkelkontroll og bestill ajourført låsplan
fra din NL-Låsesmed. Sjekk om det er
nøkler som mangler, og hvor disse e
 ventuelt
passer. Hovednøkler på avveie kan få store
sikkerhetskonsekvenser. Kanskje er det på
tide å kjøpe et nytt låssystem?
• D
 u har et låssystem i bedriften, men ikke
oversikt over alle nøklene, hvor mange
nøkler som er produsert eller hvem av

nåværende og tidligere ansatte som har
nøkler.

−− Bytt til nytt låsesystem med patenterte
nøkler. Kjøp samtidig et systemnøkkel
administrasjonsprogram, da har du full
nøkkelkontroll og kan treffe tiltak når en
nøkkel eventuelt kommer på avveie.
• D
 u har et låsesystem i bedriften, og har delt
ut nøkler til ansatte uten å ha full oversikt
over hvilke dører disse passer til.
−− Du trenger hjelp til å lese låseplanen din.
Kontakt en NL-Låsesmed.
• E
n av dine ”trofaste” medarbeidere går
over til en konkurrent.
−− Forsikre deg om at du fikk tilbake
nøkkelen.

Tenk på konsekvensene
• E
 t innlåsningstyveri dekkes vanligvis ikke
av forsikringen din.
• 
Kanskje oppdager du ikke at noen har
låst seg inn og stjålet,eller kopiert, verdifull
informasjon fra bedriften din.

Hjelpemidler og tips
• H
 ovednøkler skal kun brukes av dem som
har behov, og ingen andre.
• 
Tenk gjennom oppbevaringen av nøkler.
Hvordan, hvor og hvem som har tilgang.
• Sørg for å oppdatere alle låseplaner og låssystemer. Kontakt din NL-Låsesmed hvis
du vil vite mer om nøkkeladministrasjon.
• 
Sørg for at samtlige ansatte, gjester og
håndverkere alltid kvitterer ut og inn alle
nøkler.

• F
orskrift om internkontroll kan stille krav
til bedriftens organisasjon der dette har
betydning for blant annet sikkerhet med

tanke på styring og kontroll.
• Be en NL-Låsesmed om hjelp for å vurdere
rom og områder på eiendommen din, og
gi deg råd om hvem som må ha adgang
og hvem som bør ha adgang. Tenk på
at b
 ekvemmelighet er viktig for alle medarbeidere, samtidig som du ønsker god
sikkerhet. Hvor er det viktigst å hindre

uvedkommende adgang?

Nøkler kan grovt deles i tre hovedgrupper:

Nøkler uten sperring
Nøkler som fritt kan kopieres eller produseres
uten krav om legitimasjon, bestilling eller
lignende sikkerhetsrutiner.
Sperrede nøkler
Kalles ofte systemnøkler, og er registrert på

en spesifikk kunde eller kundegruppe. Det er
rutiner for hvem som har lov til å bestille slike
nøkler, og hvem som kan produsere dem. Det
føres vanligvis lister over totalt antall produserte
sperrede nøkler.
Patenterte nøkler
Patenterte nøkler sikrer mot industriell kopiering
av nøkkelemner, så lenge patentet har varighet.
Det anbefales at nye låsesystemer leveres med
slike nøkler, fordi det er ulovlig for andre enn den
opprinnelige produsenten, å kopiere slike nøkler
og nøkkelemner.

