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Udfasning af visse SSF-normer Information 

Forsikring & Pension har besluttet at udfase visse svenske SFF-normer på sik-

ringsområdet. Der er tale om følgende normer: 

 

 SSF 1014 Materiel inbrottslarm – anläggning/Alarm system, materials, 

specifications and testing.  

 SSF 012 Galler – krav og provning. 

 SSF 033 Gallergrind, krav og provning.  

 SSF 3522 Inbrottsskyddande låsenheter för fast montering.  

 SSF 014 Hänglås – Klassning, krav och provning.  

 SSF 018 Norm för hänglåsbeslag - Krav och provning.  

 TFFN 701 Lås till moped och motorcykel, Krav och provning.  

 SSF 011 Fordrings och provningsnorm för cykellås. 

 

Baggrund for udfasningen 

Forsikring & Pension registrerer sikringsprodukter på basis af et certifikat, udstedt 

af et akkrediteret certificeringsorgan, der dokumenterer prøvning og klassificering 

af sikringsprodukter efter en anerkendt produktstandard. Akkrediteret certifice-

ring er med til at sikre ensartet prøvning og ensartet tolkning af produktstandar-

derne. 

 

Certifikater udstedt på baggrund af prøvning efter en SSF-norm er ikke akkredi-

teret. Dette giver en konkurrenceforvridning i forhold til produkter, prøvet efter 

en EN-produktstandard, der har akkrediteret certificering. 

 

For en række SSF-normer, som Forsikring & Pension tidligere har anerkendt og 

registreret sikringsprodukter efter, eksisterer der alternative EN-produktstandar-

der. 

 

Udfasningsperiode på 5 år 

Den 1. januar 2018 starter en overgangsperiode for udfasningen af de svenske 

SSF-normer på 5 år, hvilket svarer til en certificeringsperiode. Overgangsperioden 

er i overensstemmelse med produktregistreringskravene, der er udarbejdet af de 

nordiske forsikringsorganisationer i fællesskab. 
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Side 2 

Fra den 1. januar 2023 vil Forsikring & Pension ikke længere anerkende eller re-

gistrere produkter, prøvet efter de nævnte svenske SSF-normer, men kun aner-

kende de relevante EN-produktstandarder på området.  

 

Listen over de anerkendte standarder kan findes i produktregistreringsvilkårene 

samt i nedenstående tabel.  

 

Nr. Type 
Følgende standarder 

anerkendes  

Følgende SSF-

normer udfases 

1 3-punktslås EN 15685  

2 AIA-nøgleboks SSF 024  

3 Bådmotorlås SSFN 026  

4 Beslag EN 1906  

5 Containerlås/speciallås SSF 1051  

6 
Elektromekanisk låsekasse/ 

slutblik 
EN 14846  

7 Gitter/jalousi EN 1627 SSF 012/033 

8 Gitterskab/pladeskab 
EN 14450 

SSF 3492 
 

9 Hængelås og hængelåsbeslag EN 12320 SSF 014/018 

10 Industriport SSF 1074  

11 Låsecylinder EN 1303  

12 Låseenhed - SSF 3522* 

13 Mekanisk låsekasse/slutblik EN 12209  

14 Mekatronisk låsecylinder EN 15684  

15 MEK-nøgleboks SSF 024  

16 Sikkerhedsdør/vindue EN 1627  

17 Sikringsglas EN 356/EN 1063  

18 Terrassedørlås SS 3620, kl. A  

19 
Værdiopbevaringsenhed/ 

sikringsskab 

EN 1143 

SSF 3492 
 

20 Vindueslås SS 3620, kl. B  

 

*) Særligt for produkter prøvet efter SSF 3522 Låseenhed 

De fremsendte certifikater jf. SSF 3522 låseenhed mangler klassifikationsstreng, 

hvilket betyder at produktet er svært sammenligneligt med produkterne prøvet 

efter EN-standarder. Det fremgår således ikke af certifikatet, om produktet lever 

op til forsikringsbranchens sikringskrav til SN20-60 (på de enkelte parametre). 

 



 
 

 
 

Forsikring & Pension 

 

Sagsnr. GES-2015-00098 

DokID 353146 

 

 

Side 3 

Fra 1. januar 2018 vil Forsikring & Pension kræve en klassifikationsstreng på alle 

certifikater for låsekomponenter ved nyregistrering og ved ændringer af produk-

tet. Dette gælder også for produkter prøvet efter SSF-normer. 

 

Eksempel 

Et produkt er registreret den 1. januar 2016 på baggrund af en prøvning efter SSF 

3522. Certifikatudløbsdato er den 31. december 2021 og registreringen løber til 

certifikatudløbsdato. 

 

Herefter kan producenten vælge følgende: 

Genregistrere sit produkt med certifikat efter SSF3522 – hvor der nu tillige skal 

medfølge en klassifikationsstreng baseret på den tilsvarende EN-produktstandard. 

Klassifikationsstregen baseret på resultatet af prøvningen efter EN-standarden 

kan om nødvendigt uploades som bilag til SSF-certifikatet. 

Eller 

Genregistrere sit produkt med akkrediteret certifikat, der dokumenter prøvning 

efter en relevant EN-standard. 

 


