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venska 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.

S

Utdrag ur SSFs stadgar § 1 och 2
fastställda 2000-06-08.

Svenska 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.stoldskydd.se.
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1 Allmänt 
 

Denna norm är avsedd att gälla för nyckelförvaringsenhet som är 
placerad på för allmänheten tillgänglig plats utanför och i anslutning till 
lokal, vilkens tillträdesnyckel förvaras i nyckelförvaringsenheten.  
Nyckelförvaringsenheten är avsedd för förvaring av enstaka nyckel eller i 
särskilda fall mindre antal nycklar. Detta i motsats till nyckelskåp som är 
placerade inne i lokalen och avsedda för förvaring av ett flertal nycklar. 
 
Nyckelförvaringsenheten kan vara placerad i lokalens entrédörr, 
omslutningsyta eller på annan lämplig plats.  
Nyckelförvaringsenheten placeras alltså där det är lämpligt med 
avseende på ändamålet, oavsett om den benämnes dörrnyckeltub eller 
väggnyckeltub. 
 
REFERENSER 
 
SS 3522 – Byggnadsbeslag - Lås för fast montering –Klassindelning 
SS 3079 – Byggnadsbeslag – Lås för fast montering – Inbrottsskydd -    
                  Fordringar 
SS 3078 – Byggnadsbeslag – Lås för fast montering – Provning 
ISO 9227 – Korrosionsprovning i artificiell atmosfär - Saltdimsprovning  

  
 
 
2 Definitioner och förkortningar 
 

Med nyckelförvaringsenhet ( NFE ) avses såväl dörrnyckeltub som 
väggnyckeltub. 
 
Med dörrnyckeltub ( DNT ) menas en förvaringsanordning för tillfällig 
förvaring av enstaka nycklar. Med tillfällig förvaring avses i detta fall 
förvaring så länge behov föreligger. 
 
Med väggnyckeltub ( VNT ) menas en förvaringsanordning för 
permanent förvaring av nyckel, eller i särskilda fall mindre antal nycklar. 
 
Med nyckel menas i det följande ett fysiskat föremål vars form eller 
egenskaper definierar en kod som medger en förändring av låsets 
status. 
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