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Der orienteres om ændringer i den nordiske sammenligningsnøgle for værdigopbevaringsenheder, der specificerer hvilke skabe der kan anvendes til opbevaring
af våben.

Forsikring & Pension

Ændringerne indebærer:
 Standardtyvmetoden (STM) udfases endeligt pr. 31. december 2015, og det
vil herefter ikke være muligt at købe et NYT skab i BLÅ eller RØD klasse.
 Sikringsskabe, testet efter SSF3492 (tidligere SS3492), og FG-norm 520:1
angives igen i sammenligningsnøglen som værende sammenlignelige med
EN1143-1 grade 0.
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Nedenfor beskrives, hvilken betydning ændringerne har for forsikringsselskaber,
producenter og kunder, og hvad man skal være opmærksom på ved anvendelse
af:
1) Skabe til opbevaring af våben frem til 31. december 2015
2) Skabe til opbevaring af våben efter 31. december 2015
3) Skabe til værdiopbevaring og forsikring efter 31. december 2015
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DokID

364507

Ad 1) Skabe til opbevaring af våben frem til 31. december 2015
Alle skydevåben, som er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, skal opbevares i et godkendt våbenskab. I bekendtgørelsen om opbevaring af våben og
ammunition, skal opbevaring af våben ske i et skab testet efter EN 1143-1 grade 0 eller 1 (hvis der er flere end 25 våben) eller et sikringsniveau, der svarer
hertil.
Det er Rigspolitiets opfattelse, at alle skabe, der i Forsikring & Pensions sammenligningsnøgle for værdiopbevaringsenheder er angivet til at være sammenlignelige med henholdsvis EN1143-1 grade 0 eller EN1143-1 grade 1, kan anses
for at leve op til våbenbekendtgørelsens regler om våbenopbevaring. Dvs. at de
anses for at have et ”sikringsniveau, der svarer hertil i henhold til våbenbekendtgørelsen.
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Sammenligningsnøgle for skabe til våben:
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EN-norm

Norge

Sverige

Danmark

Vores ref.
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EN 1143-1

FG-norm

SSF 3492

STM

Sagsnr.

GES-2013-00167

Hovedgruppe 2

DokID

364507

EN 1143-2

520:1

Grade 0

Sikker-

Sikker-

hedsskab

hedsskab

Udgået*)

Grade I

BLÅ
RØD

*) STM (standardtyvmetoden) udgået som testmetode i 2013 og STM udgået for
salg af nye produkter 2015.
Ad 2) Skabe til opbevaring af våben efter 31. december 2015
Efter 31. december 2015, er det ikke længere muligt at købe et NYT våbenskab
testet efter STM, da testmetoden er udfaset. Disse våbenskabe er dog fortsat på
”tilsvarende niveau” som henholdsvis EN1143-1 grade 0 og EN1143-1 grade 1
og kan derfor også fremover anvendes til våbenopbevaring.
Sikkerhedsskabe testet efter normen SSF 3492 kan også fremover anvendes til
våbenopbevaring.
Ad 3) Skabe til værdiopbevaring og forsikring efter 31. december 2015
Da standardtyvmetoden udfases endeligt 31. december 2015, vil det herefter ikke være muligt at købe et NYT skab i BLÅ eller RØD klasse.
Skabe testet efter STM sælges i stort omfang brugte, ligesom ejeren kan flytte
skabet. Her anbefaler Forsikring & Pension følgende:
Ved flytning:
 Fra A til B (internt) – Det accepteres, at kunden flytter et skab fra A til B, så
længe skabet er intakt og fastgjort efter forskrifterne. Kunden skal ikke orientere sit forsikringsselskab.


Fra A til B (eksternt) – Ved adresseflytning bør kunden kontakte sit forsikringsselskab.

Ved køb:
 Nyt skab – Skabe testet efter EN 1143-1 Grade 0 eller Grade 1 eller sikkerhedsskabe testet efter SSF 3492 kan anvendes.
 Brugt skab – Kunden bør kontakte sit forsikringsselskab.
Mere information
Du kan læse mere om reglerne vedrørende opbevaring af våben i Bekendtgørelse nr. 1248 af 30. oktober 2013 om våben og ammunition mv. her.
Du kan læse mere om udfasning af Standardtyvmetoden på fpsikring.dk her.
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