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Försäkring gällande Cistern



Med tillämpning av – i försäkringsbrevet – angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar och tillägg.

6        Försäkrad egendom

Med tillämpning av Allmänna villkoren och AB–DF men med ändring av här-emot
stridande bestämmelser gäller försäkringen även för i försäkrings brevet
angiven cistern med innehåll.

            Definition                             Till cistern räknas även från denna gående rörledning fram till t o m närmast
cisternen befintlig ventil.

7        Försäkringens omfattning

7.1       Cistern                                   Försäkringen omfattar brand- och maskinförsäkring enligt I 11 och 18 i
Allmänna vill koren.

7.2       Innehåll i cistern                   Försäkringen omfattar brandförsäkring enligt I 11 och gäl ler dess utom för skada
genom plötslig och oförutsedd förlust, förstöring eller förorening av vätska som
rinn er ut från cisternen.

            Undantag                               Ersättning lämnas inte för

• stöld eller svinn

• långsamt utträngande vätska (diffusion)

• skada på innehåll i cistern vid dess hantering eller lagring genom bland ning
med annat ämne eller vätska. Dock ersätts sådan skada om den or sakats av
ersättningsbar skada enligt 7.1 ovan

• skada som uppstår på andra föremål än den försäkrade cisternen med inne-håll

• destruktion av utrunnen vätska.



23      Självrisk
Vid skada enligt 7.1 ovan är självrisken 1 basbelopp. Vid annan skada är själv risken 
10 % av skadebeloppet, dock lägst 1 och högst 3 basbelopp. Vid skada på 
ytbeklädnad (isolering och täckplåt) är självrisken 3 basbelopp.

31      Säkerhetsföreskrifter
För cistern som innehåller brännbar, explosiv eller frätande vätska skall i för-
fattning eller av myndighet meddelade föreskrifter iakttas.

För närvarande gäller bl a följande föreskrifter:

• Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 1994:39)

• Sprängämnesinspektionens föreskrifter om öppna cisterner och rörled ningar 
m m för brandfarliga vätskor (SÄIFS 1989:14, med ändring SÄIFS 1994:6).

Säkerhetsföreskrifter, utöver vad som anges i Allmänna avtalsbestämmelser 
(AB–DF):

• utan Moderna Försäkringars medgivande får inom 15 meter från cistern för 
brännbar vätska eller i sådan cistern inte finnas uppvärmningsanordning eller 
bar eld i någon form

• vid påfyllning eller tappning – dock minst en gång om året – skall vätske kvanti t-
eten i cistern, som rymmer mer än 50 m3 mätas och journalföras såväl före som 
efter påfyllningen respektive tappningen. Journalen skall vid skada samt då så 
begärs företes för Moderna Försäkringar. Bestämmelsen avser inte kontinuerlig 
tapp ning. Vid sådan tappning skall kontroll av läckage och svinn ske genom 
lämp lig åtgärd

• cistern för brännbar vätska skall vara elektriskt jordad. Cistern som inte är av 
plåt skall dessutom vara försedd med åskledare

• uppvärms cistern på annat sätt än genom varmvatten eller mättad ånga med 
högst 0,8 MPa övertryck skall anordningen vara utförd så att temperaturen hos 
uppvärmningsanordningen eller vätskan inte kan uppnå farlig nivå

• cistern skall vara så utförd eller försedd med sådana anordningar att fara för 
bristning av cistern genom övertryck eller vakuum undanröjs.


