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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  
 
Copyright ã 2018 SSF Stöldskyddsföreningen 
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Förord 

SSF Stöldskyddsföreningen ger ut regelverk och normer avseende olika 
skyddsanordningar inom säkerhetsområdet. 
Sedan 2001 är SSF Stöldskyddsföreningen utgivare av regler och normer på 
uppdrag av Svensk Försäkring (tidigare Försäkringsförbundet). 
SSF Stöldskyddsföreningens regelverk 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 inbrottsskyddande produkter eller 
konstruktioner. 
Tillämpningen är frivillig om inget annat avtalats. 

Utöver de krav som är angivna i normerna och reglerna förutsätts att lagar och 
myndighetsföreskrifter följs. Tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska säkerställas’ 

Stockholm i mars 2018. 

Ändringar i denna utgåva 
Sammanfattning av de huvudsakliga ändringarna i denna utgåva jämfört med den 
tidigare utgåvan. (SSF 1084 utgåva 1, 2016) 

• Titeln ändrad 

• Krav på databas borttaget. 

• Krav på leverantör borttaget. 
• Avsnitt 8 Utvärdering och provning borttaget. 

• Avsnitt 9 Åtkomst – sökning i databas borttaget. 

• Avsnitt 10 Intygande av överensstämmelse ersatt av avsnitt 7 Kravuppfyllelse. 
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Orientering 
Denna norm är framtagen på uppdrag av Trafikförsäkringsföreningen (TFF) i ett 
samarbete mellan TFF/Yrkestrafikgruppen, Larmtjänst och SSF.  
Normen riktar sig till leverantörer av märksystem avsedda att förebygga stölder och 
underlätta identifiering av traktorer, terrängmotorfordon, motorredskap klass 1 och 
klass 2 samt arbetsmaskiner och redskap. 

Denna norm specificerar de märkmetoder som ska ingå för att kraven i SSF 1084 
utgåva 2 ska uppfyllas. Normen anger inte en specifik design av märkning eller 
system. Med ett märksystem enligt denna norm, kopplat till objektsregister och som 
används enligt leverantörens instruktioner, kan spårbarheten till objektets ägare 
säkerställas. 
Normen stödjer registrering av objekt märkta med samtliga följande märkmetoder: 

• MärkDNA märkning 
• Mikropunkter 
• Gravering eller etsning 
• Dekaler 

1 Omfattning 
Denna norm omfattar märkmetoder och krav på märksystem för märkning och 
registrering av traktorer, terrängmotorfordon, motorredskap samt arbetsmaskiner och 
redskap.  

Utöver de krav som är angivna i normen förutsätts att lagar och 
myndighetsföreskrifter följs. 

Livslängd av systemet och tillhörande komponenter omfattas i denna norm av 
leverantörens egendeklaration.  

2 Definitioner, termer och förkortningar 
För tillämpning av detta dokument gäller de definitioner, termer och förkortningar som 
anges nedan. 

2.1  
identifikationskod 
Märkmetodens unika serienummer registrerat i ett objektsregister. 
 
2.2  
leverantören  
Juridisk person som tillhandahåller märksystem och objektsregistret och som 
tillgängliggör uppgifterna i registret till myndighet eller företrädare för 
försäkringsbolag. 




