Valg av skap
Brannsikre skap, sikkerhetsskap og verdiskap.
For all verdioppbevaring enten det er med tanke på brann, innbrudd eller ran er det viktig å sjekke hvilke forsikringsvilkår som gjelder. Det kan være aktuelt å tegne egne dekninger for disse forholdene, avhengig av hva du skal benytte skapet til, og om det brukes privat eller innen næringsvirksomhet.

Brannsikre skap
Brannskap testes etter forskjellige standarder, og mest vanlig i Norge er Nordtest NT
Fire 017. I tillegg finnes tyske (VDMA), amerikanske (UL class 350– Underwriters
Laboratories) og japanske (JIS S1037) tester som også benyttes for godkjenning av
brannskap.
Bak skapets betegnelse står som regel en tallkode og en bokstavkode. Et 120 skap har
en brannmotstand på 120 minutter. Andre alternativer kan f eks være 30, 60, eller 90
minutter.
Branntekniske klasser angir hvilket innhold skapet er beregnet på.
Det er tre klasser Papir (P), data-taper/magnetbånd (D) og disketter (DIS). Disse har
forskjellige kritiske temperaturer. Papir tåler 177°C, datatape 66°C mens disketter har
minst kritisk temperatur på 52°C.
For å kunne oppbevare disketter bør en derfor anskaffe skap eller innsats til skap merket f eks 120 DIS. Dette betyr at
skapet er testet til å beskytte disketter mot ekstrem varme i to timer.

FG-godkjente sikkerhetsskap
Sikkerhetsskap kan være godkjent etter følgende regelverk:
• FGs sikkerhetsskapsnorm
• F&P i Danmark
• SS 3492 fra Sverige
Alle sikkerhetsskap med egenvekt under 300 kg skal forankres i henhold
til fabrikantens spesifikasjoner.
Godkjente sikkerhetsskap skal være forsynt med FG's merke. Der skal det stå FG's godkjennelsesnummer.
Sikkerhetsskap egner seg godt til oppbevaring av våpen, tobakk og andre varer. Det er
begrensninger for hva en kan forsikre av innhold i et slik skap.¨

Maks forsikringssumkontanter eller ihendehaverpapirer
Uten alarm
kr. 20.000.Maks forsikringssum kontanter eller ihendehaverpapirer
Med FG-godkjent innbruddsalarm kr. 50 000

Verdiskap
Godkjente verdiskap finnes på det norske markedet i 3 standarder, NS
5089, som er en Norsk standard fra slutten av 1970 til slutten av 1980, da
kom den en felles nordisk standard INSTA 610, denne ble på slutten av
1990 tallet avløst av en nye Europeiske norm EN 1143-1.
Den er delt inn i klasser fra 0 til 10. Klassen bestemmer hvilke beløp som
kan forsikres. Ved installasjon av alarm etter nedenfor stående liste.

Deponeringssafe
Godkjente deponeringssafer er testet etter Europeisk standard
EN 1143-2, skapene leveres fra grade II og mot grade VI, og har samme
beløpsgrenser som verdiskap.

ALARM:
Hvis verdioppbevaringsenheten er objektsikret og lokalet forøvrig er beskyttet av FG-godkjent innbruddsalarmanlegg
med overvåket overføring klasse C til alarmstasjon med garantert utrykning og med riktig alarmklasse i hht. virksomhet
(se Regler for automatiske innbruddsalarmanlegg, pkt. 32, eller Regler for innbruddsalarmanlegg, 1999 pkt. 33), kan
maksimumsbeløpene ganges med 2.5. Kravet til objektsikring kan frafalles om det benyttes detektor som direkte overvåker området rundt verdioppbevaringsenheten. Detektoren skal være utstyrt
med antimaskeringsfunksjon.
Klasse NS EN 1143-1
(Grad)

EN 1143-2

Maks forsikringssum (kr.)

Maks forsikringssum med
godkjent alarm i hht til ovennevnte.

I
II
III
IV
V
VI
VII

75 000
125 000
190 000
300 000
500 000
950 000
1 900 000

190 000
315 000
475 000
750 000
1 250 000
2 375 000
4 600 000

VIII

3 800 000

9 500 000

Ranssikring
Seddelbokser og deponeringsskap er ment for oppbevaring av verdier på dagtid, og ikke som
permanent verdioppbevaring. Men dersom seddelboksen/deponeringsenheten er inne i et FGgodkjent verdiskap og dette låses, gjelder de samme regler som for verdiskap

