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Inbrottsförsäkring – Larmklass 3 
 
Särskilt försäkringsvillkor 
 
7. Säkerhetsföreskrifter 
Som säkerhetsföreskrift för inbrottsförsäkringen gäller – utöver övriga för försäkringen gällande krav 
på inbrottsskyddet – att i försäkringsbrevet angivet försäkringsställe skall vara skyddat med ett 
inbrottslarm i larmklass 3. 
 
7.1 Allmänt 
Den försäkrade ansvarar för att 
. inbrottslarmanläggningen är utförd enligt 7.2. 
. inbrottslarmanläggningen är tillkopplad. 
. inbrottslarmanläggningen har avsett täckningsområde. 
. larmlagens bestämmelser, SFS 1983:1097, är uppfyllda. 
. nedanstående föreskrifter följs. 
 
7.2 Anläggningens utförande 
 
7.2.1 Anläggningsfirma 
Anläggningen skall vara installerad av anläggarfirma som uppfyller kraven i  
Svenska Stöldskyddsföreningens norm för Anläggarfirma för inbrottslarmanläggning,  
SFF 1015, i larmklass 3. 
Projektering, installation av ledningsnät och larmsändare kan dock utföras av underentreprenör. 
 
7.2.2. Materiel 
I inbrottslarmanläggningen ingående materiel skall uppfylla kraven i  
Svenska Stöldskyddsföreningens norm för Materiel till inbrottslarmanläggning,  
SSF 1014, i larmklass 3. 
 
7.2.3 Installation 
Anläggningen skall projekteras och installeras i larmklass 3 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens 
Regler, SFF 130. 
 
7.2.4 Larmöverföring 
Överföring av inbrottslarm skall ske med övervakad ledning (Multicom) till larmmottagningscentral 
som uppfyller kraven i Svenska Stöldskyddsföreningens regler för Larmcentraler, SFF 136. 
 
7.3 Skötsel och underhåll 
Den försäkrade svarar för att inbrottslarmanläggningens skötselanvisningar följs. 
Överföringen till larmcentralen skall kontrolleras minst en gång per halvår. 
Den försäkrade skall vid till- eller ombyggnad utan dröjsmål kontakta larmfirma som uppfyller kraven 
i Svenska Stöldskyddsföreningens norm för Anläggarfirma för inbrottslarmanläggning, SFF 1015, i 
larmklass 3 för överenskommelse om åtgärder. 
 
7.3.1 Larmförmedling 
Den försäkrade ansvarar för att avtal om larmförmedling upprättas med larmmottagningscentral. 
Avtalet skall omfatta de åtgärder som erfordras vid utlöst larm, bl a – om inget annat överenskommits 
med försäkringsgivaren – utryckning av väktare från auktoriserat vaktbolag. 
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Den försäkrad ansvarar vidare för att 
. larmmottagningscentralen har tillgång till aktuella namn, adresser och telefonnummer till  
  den försäkrade 
. larmmottagningscentralen eller bevakningsföretaget har tillgång till erforderliga nycklar till objektet 
. nycklar, koder eller andra behörighetsmedia till inbrottslarmanläggningen inte är tillgängliga för  
  eller kända av obehöriga. 
 
7.3.2 Anläggarintyg 
Den försäkrade skall till försäkringsgivaren lämna anläggarintyg utfärdat av anläggarfirma som 
uppfyller kraven i Svenska Stöldskyddsföreningens norm för Anläggarfirma,  
SFF 1015, i larmklass 3 på en av Sveriges Försäkringsförbund fastställd blankett. 
Vid väsentlig ändring eller utökning av anläggningen skall nytt anläggarintyg utfärdas. 
 
7.3.3 Revisionsbesiktning 
Den försäkrade skall – om inget annat avtalats med försäkringsgivaren – en gång varje år med högst 18 
månaders mellanrum låta revisionsbesiktiga inbrottslarmanläggningen av anläggarfirma som uppfyller 
kraven i Svenska Stöldskyddsföreningens norm för Anläggarfirma, SFF 1015, i larmklass 3 eller av 
besiktningsman som Försäkringsgivaren godtar. 
 
7.3.4 Ansvarig personal 
Den försäkrade skall för skötsel av anläggningen utse en anläggningsskötare och minst en ersättare för 
denne. 
 
7.3.5 Till- och frånkoppling 
Den försäkrades anläggningsskötare eller annan lämplig person skall svara för till- och frånkoppling av 
anläggningen. 
 
7.3.6 Fel på anläggningen 
Om inbrottslarmanläggning eller del därav på grund av fel eller annan anledning inte kan hållas 
tillkopplad skall den försäkrade utan dröjsmål 
. ordna med särskild bevakning eller annan lika betryggande skyddsåtgärd 
. göra felanmälan till anläggarfirman 
. underrätta larmmottagningscentralen och Försäkringsgivaren om att anläggningen är frånkopplad. 
 
7.3.7 Åtgärder efter larm 
Efter utlöst inbrottslarm och sedan åtgärder vidtagits skall anläggningen utan dröjsmål tillkopplas. 
 
7.3.8 Kontrolljournal 
I en kontrolljournal skall med angivande av tidpunkt bl a införas uppgift om kontroller och provningar, 
revisionsbesiktning, servicebesök m.m. enligt anvisningarna i kontrolljournalen. 
 
7.4 Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts 
Om säkerhetsföreskrift inte följts görs ett avdrag med 30%, dock lägst 1 och högst  
10 basbelopp, från den ersättning som annars hade betalats. 
Avdraget kan minskas eller ökas om särskilda skäl finns med hänsyn till försummelsens art eller andra 
omständigheter. 
 
Avdrag görs dock inte 
. om den försäkrade kan visa att skada skulle ha inträffat även om föreskriften följts.  
  Ersättning lämnas då för den skada som kan antas skulle ha inträffat om föreskriften följts 
. om den som haft att tillse att föreskriften följts inte kan hållas ansvarig för att den åsidosatts. 
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Definitioner 
 
Larmklass 3 – Installation 
Inbrottslarmanläggningen skall – om inget annat avtalats med försäkringsgivaren – ha följande 
omfattning: 
 
Ytterdörr, port och lucka 
Magnetkontakt. 
 
Fönster* 
. ej öppningsbart – glasdetektor 
. öppningsbart – magnetkontakt och glasdetektor. 
 
Inre skydd (volymskydd) 
Rörelsedetektorer i lämpligt antal beroende på föresäkringslokalens storlek och byggnadskonstruktion. 
 
* Avser fönster – även i dörr, port och lucka – vars nedre kant är belägen lägre än  
4 m över markplan eller på anat sätt är lättåtkomligt (t.ex. från balkong, tak eller stege). 
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