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Information om förvaring av pengar och värdehandlingar  

Pengar och värdehandlingar ska förvaras i ett inbrottsklassat skåp.  

Om pengar eller värdehandlingar, t.ex. telefonkort eller lotter, lämnas kvar i företagets lokaler 

efter arbetstidens slut ska de förvaras i ett inbrottsklassat skåp (värdeskåp, säkerhetsskåp eller 

kassaskåp).  Skåp och belopp ska vara i enlighet med försäkringsbrevet och vara godkänt för det i 

försäkringsbrevet angivna beloppet. Klassificeringen framgår av den skylt som finns på 

skåpdörrens insida och information om vilket belopp skåpet är godkänt för kan erhållas från 

tillverkaren.  

 

Nyckeln får inte finnas kvar i lokalen efter arbetstidens slut.  

Definition av pengar, värdehandlingar och värdebevis  

 kontanter, lottsedlar och gällande frimärken  

 värdehandlingar som är obligationer, kuponger, växlar, checkar eller försäljningsnotor  

 andra fordrings- och värdebevis, t.ex. telefon- och parkeringskort, färd- och inträdesbiljetter 

samt månads- och årskort. Som värdebevis räknas inte bank- eller kreditkort.  

Vad är en värdeförvaringsenhet ? 

Säkerhetsskåp  

Säkerhetsskåp är klassade enligt 2 standarder,  SS3492 eller SS 3493. Skåpet ska motstå angrepp 

med olika verktyg av kraftigare typ (t.ex. bräckjärn, slägga, bultsax) under minst 10 minuter. 

Skåpet, som inte har brandisolering, har en plåttjocklek om 4 mm. Lämplig förvaring för pengar 

och värdehandlingar upp till 50 000 kr, tobak, nycklar, bärbara datorer och dyrbara instrument.  

Kassaskåp  

Samma som ett säkerhetsskåp, med den skillnaden att skåpet även har ett visst brandskydd.  

Värdeskåp  

Värdeskåp är avsett för förvaring av pengar och värdehandlingar samt stöldbegärlig egendom av t 

ex guld och ur. På grund av skåpets konstruktion ger skåpet även ett visst brandskydd.  

  



   
                                                
 

                                         

 

 

 

 

Standard för värdeskåp beroende på tillverkningsår  

Det finns fem olika standarder för värdeskåp beroende på tillverkningsår.  

1. Europeisk standard LPS 1143 - skåp som har en grade 0 - 7 beroende på skåpets kvalité. 

Standarden började gälla 1997 och gäller fortfarande. Föreskriver att skåp med en vikt som 

understiger 1000 kg ska förankras i golv.  

2. LPS 1183 skåp - skåp som har en grade 0 - 7 beroende på skåpets kvalité. Standarden fanns 

1994 - 1997.  

3. SS 3150 - skåp som har en exakt skyddsvärdepoäng, t.ex. 40 eller 86. Beteckningen 86-125 

anger att skåpet har 86 skyddsvärdepoäng och att skåpets invändiga höjd är 125 cm. 

Standarden fanns 1988 - 1994.  

4. SS 3000 - skåp som är klassificerade i olika intervall, t.ex. 60-80 skyddsvärdepoäng. 

Standarden fanns 1978 - 1988.  

5. SIS 83 75 01 - skåp med beteckning V1, V2, V2S och V3. Standarden fanns 1965 - 1978.  

Standard värdeskåp som tillverkas idag 

Idag tillverkas värdeskåp enligt den europeiska standarden EN-1143 som har en grade-indelning 

beroende på skåpets kvalité och motståndskraft för inbrott. Tidigare standarder var indelade i olika 

poäng.  

 

Vilken standard som gäller för ett värdeskåp framgår av den skylt som är fastsatt på insidan av 

skåpdörren. Saknas skylt, är skåpet inte något värdeskåp.  

 

 

 

 


