Referenceliste for nye vagtvirksomheder
Hvad skal jeg som nyetableret vagtvirksomhed leve op til af love og regler?
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Referencelistens formål:
SikkerhedsBranchen har udarbejdet denne referenceliste for alle nystartede vagtselskaber.
Referencelisten har til formål at fungere som et opslagsværk i forhold til gældende regler og
lovgivning inden for vagtområdet. Listen skal opfattes som et hjælperedskab.

1. Den gældende vagtlov
Alle der ønsker at udøve vagtvirksomhed, skal autoriseres af politiet.
For at kunne blive godkendt til en autorisation skal den, der udøver vagtvirksomhed eller indgår
aftale herom, leve op til betingelser for meddelelser af autorisation.
Nedenstående er et uddrag fra ”Bekendtgørelse om vagtvirksomhed:”

BEK nr. 1045 af 30/09/2014
Kapitel 1
Autorisation til at udøve vagtvirksomhed
§ 1. Autorisation til at udøve erhvervsmæssig vagtvirksomhed meddeles af politiet.
Stk. 2. Til brug for behandlingen af en ansøgning om autorisation afgiver ansøgeren oplysninger
om selskabets forhold samt om personkredsen nævnt i §§ 3 og 4 i lov om vagtvirksomhed
(Vagtloven). Ansøgeren kan til brug for behandlingen af ansøgningen indsende en serviceattest
fra Erhvervsstyrelsen.
§ 2. En autorisation meddeles for bestemte former for vagtvirksomhed, jf. § 1 og § 5 i lov om
vagtvirksomhed, for et tidsrum af højst 5 år og for en eller flere politikredse eller for hele
landet.
Stk. 2. Autorisation meddeles i øvrigt på nærmere af politiet fastsatte vilkår for
vagtvirksomhedens udøvelse. Der kan herunder fastsættes vilkår om fast forretningssted,
virksomhedens udstyr og køretøjer, personalets udrustning og uniformering samt om indsendelse
af f.eks. årlige indberetninger om virksomhedens forhold.
§ 3. En autorisation kan tilbagekaldes af politiet, jf. § 14, stk. 1 og 2, i lov om vagtvirksomhed.
Kapitel 2
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Vagtvirksomhed på steder, hvortil der er almindelig adgang
§ 4. En autorisation til at udøve vagtvirksomhed omfatter ikke adgang til at udøve
vagtvirksomhed på steder, hvortil der er almindelig adgang, jf. § 6, stk. 1, i lov om
vagtvirksomhed.
Stk. 2. Politiet kan dog meddele autorisation til at udøve vagtvirksomhed i lokaler, hvortil der er
almindelig adgang.
Stk. 3. Politiet kan give særlig tilladelse til, at der på nærmere angivne steder, hvortil der er
almindelig adgang, udøves vagtvirksomhed. Det samme gælder anvendelse af hunde på sådanne
steder som led i vagtvirksomhed.
Den pågældende lovgivning er at finde på følgende links:
Bekendtgørelse om vagtvirksomhed:
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=164888
Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=172767
For at søge autorisation, skal man udfylde en ansøgningsblanket og indsende denne til politiets
Administrativt Center Øst, hvis man bor øst for Storebælt, og Administrativt Center Vest hvis
man bor vest for Storebælt.
Selve ansøgningsblanketten og adressen til politiet er at finde på følgende link:
http://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/vagtvirksomhed/

2. Lovpligtige forsikringsforhold
Som erhvervsdrivende skal man som minimum tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring (hvis
man har medarbejdere ansat), samt lovpligtig motoransvarsforsikring(hvis man har firmabiler
eller andre former for motorkøretøjer).
På nedenstående link til Forsikring & Pension kan man læse mere om forsikringer som
selvstændig erhvervsdrivende:
http://www.forsikringogpension.dk/forsikring/job-og-forsikring/selvstaendig/Sider/Foerst.aspx
SikkerhedsBranchen anbefaler et par andre forsikringer man bør overveje at tegne, når man
udøver vagtvirksomhed. Er man certificeret virksomhed kan nedenstående indgå som krav.
1. Nøgleansvarsforsikring
Har man fået udleveret nøgler, adgangskort eller andre adgangsgivende midler fra kunder, bør
det overvejes at tegne en nøgleansvarsforsikring. Sådan en forsikring dækker hvis
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vagtvirksomheden eller dennes medarbejdere mister kundens adgangsmidler og op til det antal
kroner der er aftalt med det pågældende forsikringsselskab.
SikkerhedsBranchen anbefaler at man tegner en nøgleansvarsforsikring, da det kan blive en
bekostelig affære med nøgleomlægninger og lignende.
Medlemmer af SikkerhedsBranchen har mulighed for at tegne en økonomisk fordelagtig forsikring
gennem brancheforeningen.
2. Hundeansvarsforsikring
Beskæftiger man sig med hundepatruljering bør det overvejes at tegne en
hundeansvarsforsikring. Selv om det er et lovkrav at ejeren af hunden tegner en
hundeansvarsforsikring, er det arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at hunden er forsikret når
den er i tjeneste.
3. Arbejdsmiljøloven
Som erhvervsdrivende er man forpligtiget til at leve op til arbejdsmiljølovgivningen. I
nedenstående link kan man læse den pågældende lovgivning:
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/love/sam-1072-arbejdsmiljoloven
Herudover skal virksomheden sikre sig at den lever op til Arbejdstilsynets krav om blandt andet
arbejdspladsvurderinger.
Arbejdspladsvurderinger bliver ofte benyttet i vagtvirksomheder, da kunder, geografi og opgaver
hastigt skifter karakter.
Vagtvirksomhedernes medarbejdere arbejder ofte i skiftehold. Her er det vigtigt at man som
arbejdsgiver sætter sig ind i hviletidsbestemmelserne.
Arbejdstilsynet udarbejder såkaldte AT-vejledninger som hjælp til virksomhederne i forhold til
at efterleve lovgivningen på forskellige områder. På vagtområdet er der specielt tre vejledninger
man bør være opmærksom på:




Vejledningen om arbejdsgiverens pligt til at forebygge risikoen for vold
Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø
Helbredskontrol ved natarbejde

Da lovgivningen og AT-vejledninger er formuleret på et overordnet plan, er der nedsat en række
branchearbejdsmiljøråd hvis opgave det er at udarbejde råd og vejledning om stort set alt
vedrørende arbejdsmiljøet på de fagspecifikke områder. For vagtvirksomhederne er der tale om
Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser, forkortet BAR-Service.
Link til BAR-Service:
https://bar-service.dk/
Link til forsvar, politi, fængsler og vagt:
https://bar-service.dk/Forsvar--politi--fAengsler-og-vagt
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4. Ansættelsesforhold
Arbejdsgiveren skal sikre at ansættelse af medarbejdere sker efter dokumenterede forhold samt
at Vagtloven overholdes.
Der er et par paragraffer der skal opfyldes inden ansættelsen:

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed - BEK nr. 1045 af 30/09/2014.
Kapitel 3
Godkendelse af personalet
§ 5. Godkendelse af personalet i en vagtvirksomhed meddeles af politiet.
§ 6. Ansøgning om godkendelse kan kun indgives for personale, der er antaget til ansættelse i
vagtvirksomheden. Godkendelse skal foreligge, inden ansættelsen kan træde i kraft, jf. § 7, stk.
1, i lov om vagtvirksomhed.
Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af vikarer for en vagtvirksomheds kontorpersonale indgives til
politiet. Ansøgning kan indgives, selv om vikarpersonalet ikke er antaget til ansættelse i
vagtvirksomheden.
§ 7. En vagtvirksomheds rengørings- og serveringspersonale skal ikke godkendes.
Stk. 2. En person, der er antaget til ansættelse som kontorpersonale, kan godkendes, selvom
den pågældende ikke er fyldt 18 år.
§ 8. En godkendelse kan tilbagekaldes af politiet, jf. § 14, stk. 1, i lov om vagtvirksomhed.
Kapitel 4
Personalets uddannelse
§ 9. Den, der udfører vagtvirksomhed, skal
1) have gennemført det grundkursus for vagtfunktionærer (grundlæggende vagt), der afholdes i
henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser,
2) have gennemført den del af uddannelsen til sikkerhedsvagt, jf. bekendtgørelse nr. 150 af 25.
februar 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice,
der giver den pågældende kvalifikationer svarende til grundkursus for vagtfunktionærer, eller
3) have tilsvarende kvalifikationer, der kan anerkendes efter reglerne i Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2005/36 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. kapitel 11 i
denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Justitsministeriet kan gøre undtagelse fra kravet om uddannelse i stk. 1, hvis en ansøger
har de fornødne kvalifikationer.
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Kapitel 5
Personalets uniformering mv.
§ 10. Uden for vagtvirksomhedens egne lokaler skal personalet under udførelsen af
vagtvirksomhed bære uniform. Dette gælder dog ikke, såfremt vagtvirksomheden udføres i
lokaler, hvortil der er almindelig adgang.
Stk. 2. Såfremt ganske særlige grunde taler herfor, kan politiet give tilladelse til, at bestemte
ansatte under udførelsen af nærmere angivne opgaver ikke bærer uniform.
§ 11. Uniformsdelene må ikke kunne forveksles med tilsvarende dele af politiets uniformer, og
uniformen skal fortil på tydelig måde være forsynet med ordet »VAGT«.
§ 12. Under udførelsen af vagtvirksomhed skal virksomhedens personale altid være i besiddelse
af et personlegitimationskort, der udstedes af Rigspolitiet, når godkendelse er meddelt.
Stk. 2. Personlegitimationskortet skal bæres synligt. Navn mv. på den pågældende vagt behøver
dog ikke at være synligt.
Stk. 3. Såfremt ganske særlige grunde taler herfor, kan politiet give tilladelse til, at bestemte
ansatte under udførelsen af nærmere angivne opgaver ikke bærer legitimationskortet synligt.
Personlegitimationskort skal forevises på forlangende.
Stk. 4. Senest 8 dage efter et ansættelsesforholds ophør skal vagtvirksomheden sende den
pågældendes personlegitimationskort til politiet med oplysning om fratrædelsesdatoen.
Kapitel 6
Særlige bestemmelser vedrørende hunde
§ 13. Hunde, der anvendes som led i vagtvirksomhed, skal have forsvarlige forhold og passes
forsvarligt, og for så vidt angår pladshunde skal de af politiet meddelte betingelser for en
tilladelse efter hundelovens § 2 eller § 3b, være opfyldt.
§ 14. Under udførelse af vagtvirksomhed skal forsvarshunde altid føres i kort line, og sådanne
hunde skal være i stand til at lystre føreren af hunden.
§ 15. Bestemmelserne i § 13 og § 14 finder tilsvarende anvendelse, såfremt der på steder, hvortil
der er almindelig adgang, udøves ikke-erhvervsmæssig vagtvirksomhed.
Ansættelsesbevisloven:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130583
Det er en god idé at tegne en overenskomst for at sikre sig selv og sine medarbejde bedst
muligt.
Da der er frit fagforeningsvalg i Danmark er udbuddet af fagforeninger stort, og man skal tage
højde for at selv om virksomheden vælger at tegne overenskomst med en pågældende
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fagforening, har medarbejderen ret til enten slet ikke at være medlem i en fagforening eller at
vælge en anden udbyder.
De fleste vagtmedarbejdere vælger et medlemskab hos VSL - Vagt og Sikkerhedsfunktionærernes
Landssammenslutning. For at skabe afstemte og ordnede faglige forhold samt sikre sine
medarbejde bedst muligt er det en god idé at tegne en overenskomst.
For mere information:
http://www.vsl.dk/

5. Foreninger
Stadig flere nystartede sikkerhedsvirksomheder vælger et medlemskab af en brancheforening.
På vagtområdet vælger mange et medlemskab hos SikkerhedsBranchen.
SikkerhedsBranchen – Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring – består af
virksomheder, der arbejder professionelt med sikkerhed og sikring.
Ud over vagt varetager SikkerhedsBranchen mange øvrige fagområders interesse. Af fagområder
kan bl.a. nævnes: Tyverisikring, brandsikring, adgangskontrol, låsesmede, rådgivere osv.
For mere information og medlemsfordele:
http://www.sikkerhedsbranchen.dk/

6. Kvalitet og certificering
Man kan på diverse fagområder hos SikkerhedsBranchen lade sig ISO 9001 certificere. En
certificering har blandt andet til formål løbende at forbedre, fastholde og dokumentere en
afstemt kvalitet i de processer og forretningsgange, hvor kunder og myndigheder tidligere har
haft svært ved at vurdere udbyderne.
SikkerhedsBranchen har udviklet et system, der for medlemmerne kan lette det ellers tunge
administrative arbejde i en certificeringsordning. Det gør det muligt at lave en ISO 9001
certificeringsordning på et eller flere fagområde hos en virksomhed til en fordelagtig pris.
SikkerhedsBranchens medlemmer får 50 % medlemsrabat på deltagelse i certificeringsordningen.
Foreningens medlemmer skal påbegynde arbejdet med certificeringen indenfor det første års
medlemskab.

For mere information om certificering og priser:
http://www.sikkerhedsbranchen.dk/

7. Afslutningsvist
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For at hjælpe nystartede Vagtvirksomheder godt i gang, har SikkerhedsBranchen udarbejdet
nogle vejledninger og gode råd, der er at finde under udvalg/vagt på SikkerhedsBranchens
hjemmeside: www.sikkerhedsbranchen.dk
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