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SSF Stöldskyddsföreningen är en ideell förening. 
Föreningen har till ändamål att främja trygghet och 
säkerhet för person och egendom genom 
förebyggande arbete mot brott samt att verka som 
opinionsbildare och informationsspridare i det 
brottsförebyggande arbetet.

Utdrag ur SSFs stadgar § 1 och 2 
fastställda 2011-05-13.

SSF Stöldskyddsföreningen (SSF) utarbetar och fastställer normer för provning och 
klassificering inom de områden som anses gagna föreningens ändamål. Aktuell 
förteckning av SSFs normer återfinns på SSFs hemsida med adressen 
www.stoldskyddsforeningen.se  
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Förord 
SSF Stöldskyddsföreningen ger ut regelverk och normer avseende olika 
skyddsanordningar inom säkerhetsområdet. 

Regelverken anger egenskaper som anses vara av betydelse för funktion och 
tillförlitlighet. Avsikten med regelverken är att lägga fast kvalitets- och 
säkerhetsnivåer som kan tillämpas generellt vid såväl specificering av krav som i 
samband med upphandling av säkerhetsanläggningar. Tillämpningen är frivillig. 

Regelverken refererar till, eller bygger så långt som möjligt, på nationella eller 
internationella standarder eller andra tillämpliga tekniska specifikationer eller 
kravdokument. 

Att kraven i ett regelverk är uppfyllda kan visas genom provning av produkt eller 
utvärdering av person eller system och certifiering hos erkända prov- och 
certifieringsorgan. 
Produkter, tjänster, företag eller personer som uppfyller gällande krav enligt ett 
regelverk och är intygade/certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB 
(SBSC) finns upptagna i SSFs förteckningar som publiceras i Säkerhetsguiden.  
Säkerhetsguiden finns både som tryckt utgåva och att tillgå på SSFs hemsida, 
www.stoldskyddsforeningen.se  

För övriga certifieringsorgan hänvisas till respektive organisations hemsida. 

Utöver de krav som är angivna i normerna och reglerna förutsätts att lagar och 
myndighetsföreskrifter följs. 
 
Denna norm gäller från 2015-10-06 och ersätter tidigare utgåva inklusive eventuella 
tolkningsdokument. 
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Inledning 
Denna norm syftar till att specificera krav på Certifierad värdeförvaringstekniker 

Begreppet värdeförvaringstekniker är väl inarbetat och står som garanti för kunskap, 
kvalitet och etik inom området värdeförvaring.  

Kravställare som t.ex. försäkringsbolag eller myndigheter hänvisar till standarder i 
villkor och föreskrifter där krav på förvaring finns. Krav som kan ställas inom detta 
område kan avse stöldbegärlig egendom, vapen, hemliga handlingar m.m.  

Denna reviderade norm är framtagen i samarbete mellan SSF 
Stöldskyddsföreningen (SSF), Svensk Brand och Säkerhetscertifiering (SBSC),  
DNV GL och Sveriges Lås och Säkerhetsinstallatörers Riksförbund (SLR). 

1 Omfattning 
Denna norm omfattar krav på Certifierad värdeförvaringstekniker. 
Kraven avser den certifierade värdeförvaringsteknikerns kompetens 
avseende grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom 
området förvaringsenheter och lås till dessa. 

2 Referenser 
Den certifierade värdeförvaringsteknikern ska i sin verksamhet ha tillgång 
till nedanstående regler, normer och föreskrifter. 

 FAP 551-3 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
vapenlagstiftningen. 

 SSF 3492 Säkerhetsskåp - Provning och utvärdering av 
inbrottsskydd. 

 SS 3880 Högsäkerhetslås – Krav och provning. 

 SS-EN 1143-1 Värdeförvaringsenheter - Krav, klassificering och 
provning av inbrottsmotstånd - Del 1: Värdeskåp, 
ATM-skåp, valvdörrar och valv. 

 SS-EN 1143-2 Värdeförvaringsenheter - Krav, klassificering och 
provning av inbrottsmotstånd - Del 2: 
Deponeringskåp och serviceboxar. 

 SSF 200  Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler. 

 SSF 130 Projektering och installation – 
inbrottslarmanläggning. 

 FTR 1028  Beloppsgränser i värdeskåp 
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