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Kravspecifikation 

Dokument Utgåva Benämning 

SSF 136 
Utgåva 4 

2003-05-09 
Larmcentraler 

Tolkningen  

Tolkning i detta dokument gäller kraven och utförandet för angivna avsnitt. 
 
Hela detta dokument gäller som tolkning till SSF 136 utgåva 4.  
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 3 Definitioner Fastställd 14-06-11 
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Inledning 1 

Normen omfattar krav för larmcentraler som är larmmottagare för inbrotts- och 
överfallslarmanläggningar utförda enligt SSF 130. 
SSF 136 ställer idag inga krav på ekonomisk bärighet eller att personer som hanterar väsentlig 
information ska vara ostraffade vilket det ställs krav på för bland annat anläggarfirmor inbrottslarm. 

3 Definitioner 

Tolkning och tillämpning av ovanstående 
Komplettering till referenslista enligt nedanstående: 

3.3 Ostraffade – Person som inte påförts annan påföljd än penningbot. 

4 Allmänna krav 
Kravet som tillkommer för ekonomi motsvarar de krav som ställs i SSF 1015 – Anläggarfirma 
inbrottslarm, larmklass 2. 

Tolkning och tillämpning av ovanstående 
Följande avsnitt tillkommer: 

4.3 Ekonomi 
4.3.1 Larmcentralen ska inte ha restförd moms eller kvarstående skatteskulder. 

4.3.2 Larmcentralen ska uppvisa ekonomisk bärighet i lägst rate A (soliditet) eller UC 3 i 
kreditupplysningsbolagens kreditomdömen. 

 Anm. Certifikat kan erhållas med villkor för uppfyllandet av krav 4.3.2. 

4.4 Ostraffade 
4.4.1 Bevakningslagen (1974:191, §4 och §4a) samt tillämpningen enligt FAP 579-2, kapitel 4, 

gäller för kontroll av personal. 

4.4.2 I de fall lagen och förordningen inte omfattar verksamheten ska larmcentralen ha rutin för att 
kunna bedöma att all personal som har tillgång till och arbetar med larm för inbrottslarm är 
ostraffade. Denna bedömning skall göras minst vartannat år. 

Anm.  Personen ska inte vara belastad med egendomsbrott, trolöshetsbrott eller bedrägerier där tredje 
mans intresse skadats. 

Anm.  Registerkontroll kan även ske enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627) 
”Bevakningslagen tillämpas inte vad gäller registerkontroll, av larmcentral  som har 
rätt till registerkontroll enlig Säkerhetsskyddslagen (1996:627)” 
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Inledning 2 2017-02-15 
Tolkningarna till avsnitt 4.3 har tillkommit för att kraven på ekonomisk bärighet och 
försäkring i SSF normer för anläggarfirmor ska vara lika oavsett område. 

Tolkning och tillämpning av ovanstående 
Tolkning 
Se inledning 2 och tillämpning. 

Tillämpning 
Ny kravtext ersätter befintlig text i tolkning 2014-06-11. 

4.3 Ekonomi 
4.3.1 Registrerad firma 
Larmcentralen ska vara en i Sverige inregistrerad firma och juridisk person samt ska uppvisa 
ekonomisk bärighet motsvarande lägst Kreditvärdig i kreditupplysningsföretagens 
värderingssystem och inte ha restförd moms eller kvarstående skatteskulder. 

4.3.2 Ansvarsförsäkring 
Larmcentralen ska ha en för verksamheten relevant ansvarsförsäkring med en 
försäkringsomfattning som larmcentralen bedömt kunna tillgodose en eventuell 
ersättningsskyldighet. 


