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Dörrar ska vara låst med två stycken godkända lås. 
Låsen ska monteras med ett avstånd av minst 40 cm från varandra. 
 

 Dubbla lås 

Det finns tre olika typer av godkända lås 
 Svängregellås – vanligt i dörrar med smal ramprofil 
 Regellås – lås med regelkolv.  
 Fallregellås – lås med en regelkolv och en snedställd kolv 

Lås med snedställd kolv är inte godkänt 
 

 Låskolvar 

Ett godkänt cylinderlås har en rund (ej oval) cylinder. Det får inte finnas ett vred på insidan 
av dörren. Låset ska enbart gå att öppna med nyckel från insidan. 
 

 Cylinderlås 
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Glasdörrar godtas inte. Läs noga i skyddsklassbroschyren vilka dörrar som kan godtas 

 

 
 
 
 
 
 
 
      Glasdörr 
 
 
Alla fönster ska vara skyddade med något av följande; 

 Galler/rullgaller certifierade enligt SSF:s norm för galler, klass 3 alternativt SS-ENV 1627, klass 4. 

 Laminerat glas certifierat enligt SS 22 44 25, klass B2 alternativt SS-EN 356, klass P7B. 
 Polykarbonat certifierat enligt SS 22 44 25, klass B2 alternativt SS-EN 356, klass P7B. 

Vanligt glas är inte godkänt 

 Fönster 

 

Larm i larmklass 2 
Innebär bl. a att det ska finnas larmdetektorer på alla fönster och dörrar. Larmet ska vara 
kopplat till larmcentral. Det ska finnas separat enhet där man aktiverar larmet Kontrollera 
med din larmleverantör att larmet uppfyller larmklass 2 enligt regelverket SSF 130 
 

Larm 
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Om skyddskraven inte är uppfyllda har försäkringsbolaget rätt att göra avdrag på ersättningen vid 

en inträffad skada. Hur stort avdraget blir beror på de faktiska omständigheterna t.ex. på hur 

mycket bristerna påverkat skadan. Nedan följer exempel på hur stort avdrag kan bli vid olika 

situationer. 

I varje exempel har försäkringsbolaget krav på att lokalerna ska uppfylla skyddsklass 3 samt att 

larm i lägst larmklass 2 ska finnas installerat och vara i drift. Tobak ska förvaras i godkänt 

säkerhetsskåp. 

 Vid ett inbrott stjäls tobak för 100 000 kr. Tobak för 45 000 förvarades i ett godkänt 

säkerhetsskåp som bröts upp och resten förvarades i hyllor ute i butiken. Enligt 

försäkringsbrevet får det förvaras tobak för 15 000 kr ”Fritt i lokal” och 100 000 kr i godkänt 

säkerhetsskåp. 

Försäkringsbolaget ersatte 45 000 kr (som förvarades i säkerhetsskåpet) samt 15 000 som 

förvarades i lokalen - totalt 50 000 kr. Skadekostnaden var 100 000 kr men bara 50 000 kr 

ersattes eftersom man inte uppfyllde kraven i försäkringsbrevet. 

 Vid ett inbrott bröt man sig in via en dörr som hade 2 lås. Det vara bara ett av låsen som var 

godkänt, det andra hade snedställda kolvar. Tjuvarna stjäl varor för 100 000 kr. 

Försäkringsbolaget ersatte bara 25 % av skadekostnaden. 

 Vid ett inbrott bröt man sig in via en dörr enbart hade 1 lås. Låset var inte godkänt. Tjuvarna 

stjäl varor för 100 000 kr. 

Försäkringsbolaget betalade ingen ersättning. 

 Personal glömde slå på larmet när de gick för kvällen. Under natten bröt sig någon in via en 

dörr med 2 godkända lås och stal varor för 100 000 kr. I försäkringsbrevet fanns ett krav på 

larm i lägst larmklass 2. 

Försäkringsbolaget ersatte bara 25 % av skadekostnaden. 

 Vid ett inbrott bröt man sig via en dörr med 2 godkända lås. Larmet gick men det var enbart 

kopplat till ägaren. Varor för 100 000 kr stals. I försäkringsbrevet fanns ett krav på larm i lägst 

larmklass 2. 

Försäkringsbolaget ersatte bara 25% av skadekostnaden. (larmet skulle enligt larmklass 2 

varit kopplat till larmcentral). 

 Vid ett inbrott bröt man sig in via en dörr med 2 godkända lås. Dörren var en gammal trädörr 

och det fanns ingen gallergrind på insidan. Dock fanns det ett godkänt larm som löste ut. 

Försäkringsbolaget ersatte 50 % av skadekostnaden. (Dörren uppfyllde inte kraven enligt 

skyddsklass 3 men eftersom larmet löste ut begränsades troligtvis skadekostnaden) 

 Vid ett inbrott bröt man sig in via en dörr med 2 godkända lås. Dörren var en gammal trädörr 

och det fanns ingen gallergrind på insidan. Larmet som fanns var inte godkänt. 

Försäkringsbolaget betalade inte ut någon ersättning alls. (Dörren uppfyllde inte kraven 

enligt skyddsklass 3 samt larm var inte godkänt). 
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 Vid ett inbrott krossade tjuven ett fönster och tog sig in i butiken via det. Glaset i fönstret var 

ett ”vanligt” fönsterglas. 

Försäkringsbolaget betalade inte ut någon ersättning alls eftersom det fanns krav på att 

fönstret skulle vara försett med ”godkänt inkrypningsskydd” t ex galler eller laminerat glas 

 Vid ett inbrott uppfyllde lokalen skyddskraven och godkänt larm fanns. Tobak, för 100 000 kr, 

som förvarades i ett ”skåp”, som fanns i butiken när försäkringstagaren tog över butiken, 

stals. Skåpet var av plåt men var inte godkänt enligt gällande regler.  

Försäkringsbolaget ersatte 15 000 kr för tobaken. Skåpet var inte godkänt och därför ersattes 

enbart beloppet som enligt försäkringsbrevet fick förvaras ”fritt i lokal. I detta fall 15 000 kr. 

 Vid ett inbrott tog sig tjuvarna in genom att bryta sönder ett jalusi/rullgaller som satt på 

utsidan av butiken och stal tobak för 100 000 kr (som förvarades i ett ”godkänt skåp”).    

Försäkringsbolaget betalade 75% av skadekostnaden. Jalusier var godkänt men monterat på 

utsidan av fönster. Enligt regelverket ska det monteras på insidan. 

 Vid ett inbrott tog sig tjuvarna in genom att tjuvkoppla strömmen till ett jalusi/rullgaller. 

Strömkontrollen satt på utsidan (eller var lätt att komma åt genom gallret). Tobak stals för 

100 000 kr (som förvarades i ett ”godkänt skåp”).    

Försäkringsbolaget betalade 50 % av skadekostnaden. Jalusiet var godkänt men 

strömkontrollen var monterad felaktigt. 

 Vid ett inbrott tog sig tjuvarna in genom en godkänd dörr och ett godkänt larm aktiverades. 

Tjuvarna stal 50 000 kr som förvarades i kassamaskinen. 

 

 Försäkringsbolaget ersatte skadorna på dörren samt 7 500 kr av pengarna. Enligt 

försäkringsbrevet ersätts bara 7 500 kr om det förvaras ”fritt i lokal”. Överstigande belopp 

ska förvaras i godkänt värdeskåp.  

 

 Vid ett inbrott tog sig tjuvarna in genom en godkänd dörr och ett godkänt larm aktiverades. 

Tjuvarna stal ett värdeskåp som det förvarades 50 000 kr i. Värdeskåpet var godkänt för 

50 000 kr men hade inte bultats fast i golvet. 

Försäkringsbolaget ersatte bara skadorna på dörren. Pengarna ersattes inte eftersom det är 

ett krav att skåpet ska vara bultat i golvet.   

 Vid ett inbrott tog sig tjuvarna in genom en godkänd dörr och ett godkänt larm aktiverades.  I 

kassamaskinen hittade tjuvarna en nyckel till värdeskåpet som det förvarades 50 000 kr i. 

Värdeskåpet var godkänt för 50 000 kr och hade bultats fast i golvet. 

Försäkringsbolaget ersatte bara skadorna på dörren. Pengarna ersattes inte eftersom man 

inte får förvara nycklar till värdeskåp i butiken.  

OBSERVERA ! 

Det är alltid den text, föreskrifter, regelverk och de försäkringsvillkor som anges eller hänvisas till i 

ditt försäkringsbrev/bevis som gäller för din enskilda försäkring. Texter, bilder och information i 

denna broschyr ska enbart ses som generella exempel och innebär ingen förpliktelse för 

försäkringsgivaren  


