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öra, sälja elle
stnad för ha

da på tidigar

r samband m
ervicearbeten

äddningskost
r kostnader 
eller informa
åtkomst eller

gendom, prisa

eller för skad
ler räddnings
 skada. 

yteskostnade
 skadan inte 

v att egendom
s i oskadad e

mt intresse 
 dock hälften
l undantagen

h andra styck
emontering,

fälliga unders
r skada geno

g 
en innan ska

iga undersök
mens lämpli
ks. 

anti  
r skadestånd
ultat eller an
lsen. Försäkr

givna av bran
 mån sådan l

endom ingåe
gendom som
egendomen 

d egendom 
gendom som
förvarar, lyft

egendom 
gendom som

nyttjar. 

del av denna 
xplosion, sotu
örsäkrad enlig

er egendom 
gendom som
er leverera oa
ntering eller 

re levererad e

med det ursp
n efter reklam

tnad för lever
i samband m

ation med an
r återställand
avdrag, täckn

a som kan av
skostnader e

er 
 ersätts av de
men måste u
egendom. 

för Moderna
n av kostnade
n som ersätt

ket beträffan
, flyttning ell

sökningar
om levererad

adan uppkom

kningar, prov
ghet och det

dsskyldighet 
nsvar om ska
ringen gäller 
schorganisat
leveransbest

nde i byggna
m den försäk
ingår i byggn

m den försäk
er eller trans

m den försäk

 som försäkr
utströmning 
gt avtal är sk

 
m den försäk
avsett om sk
 åtgärd som 

egendom om

prungliga leve
mations- elle

rerad produk
med reklamat

ledning av fe
de, omlevera
ningsköp elle

vhjälpas gen
ller andra ko

enna försäkr
undersökas, r

 och den för
erna för såda
tningsbar ege

nde ersättnin
er annan åtk

 
d produkt elle

m och låter bl

ningar eller a
tta medför a

 som grunda
deståndssky
 dock för ans
tion inom de
tämmelse är 

Ans

adsverk eller 
krade eller an
nadsverk elle

krade eller an
sporterar. 

krade eller an

rad, hyr eller 
 eller utström
kyldig att tec

krade eller an
kadan inträff
 nedlagts på 

m skadan intr

eransavtalet 
er garantitide

kt 
tion eller und
el, brist eller 
ans eller utby
er hävning.  

om åtgärdan
ostnader till f

ring, ersätts i
repareras ell

rsäkrade att g
ant ingrepp i
endom. 

ng för ingrep
komståtgärd

er egendom 

li att vidta rim

analyser för a
tt defekt i pr

s på garanti 
yldigheten int
svar enligt al
en försäkrade
 avtalad.  

svarsförsäkring för F

broar  
nnan för denn
er broar. 

nnan för denn

nnan för denn

 leasar tilläm
mning av vat
ckna 

nnan för denn
ar före eller 
 den leverera

räffar till följd

 
ens utgång. 

dersökning, 
 säkerhetsbri
yte, borttaga

nde av fel elle
följd av att le

inte heller ko
er bytas ut o

göra ingrepp
i syfte att un

p i oskadad 
. 

när den förs

mliga åtgärd

att fastställa
rodukten elle

 eller särskild
te hade före
lmänna 
es 
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nes 

nes 

pas inte 
ten från 

nes 
 efter 
ade 

d av att 

ist, 
ande eller 

er brist 
evererad 

ostnader 
och att 

p i 
ndersöka, 

säkrade 

er för att 

a 
er 

d 
legat 
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11  Rådgiv
örsäkringen g

12   Miljös
örsäkringen g

ndantaget til
att fel tillfäll
eller val av a
att fel plötsl
skada som o
 

örsäkringen g
eografisk om
 

örsäkringen g
v allvarlig milj

miljöbalken (19
äggs att beta
fterbehandla 
ör ersättnings
nligt föregåe

örsäkringen g
yggherre elle
ontraktsrätts
ndantag tilläm
yggherre i sa

örsäkringen g
 

13   Neder
örsäkringen g
nösmältning 
att fel tillfälli
eller val av a
att fel plötsli

enna punkt t
gare av fastig
vertagit ansv

14  Trafika
örsäkringen g
omfattas av 
inträffar till f
tävlingsområ
inträffar till f
övningskörn

15  Fartyg
örsäkringen g
ogserade för

16   Flyg- o
örsäkringen g
luftfartyg, ry
flygplanspro
flygledning e
flygplan, flyg

örsäkringen g
nsvarig för ry

vande verksa
gäller inte fö

skada  
gäller inte fö

lämpas dock
igt begåtts. M

arbetsmetod 
igt och oföru

orsakats av p

gäller inte i n
mfattning ang

gäller inte fö
ljöskada eller
998:808) elle
ala eller vidta
 förorenings
skrav som fr
nde mening.

gäller inte fö
er entreprenö
sliga bestämm
mpas inte vid
mband med 

gäller dock in

rbördsskada 
gäller inte fö
såvida inte s
igt begåtts. M
rbetsmetod. 
igt och oföru

tillämpas end
ghet, innehav
var för sådan 

ansvar   
gäller inte fö
 trafikskadel
följd av trafik
åde 
följd av trafik
ing, uppvisni

g och ansvar 
gäller inte fö
emål. 

och flygplatsa
gäller inte fö
ymdobjekt el
odukter som 
eller vid verks
gplats eller fl

gäller inte he
ymdverksam

mhet 
r yrkesmässi

r skada som 

k inte vid ska
Med att fel t
 
utsett uppko
produkt som 

något fall för 
ges i försäkri

r kostnad fö
r kostnad för
er annan lags
a. Detsamma
skada eller a
amställs mo
. 

r sakskada s
ör enligt miljö
melser vid by
d skada som 
 mindre repa

nte i något fa

  
r skada som 

skadan beror 
Med att fel ti
  

utsett uppkom

dast vid skad
vare av tomt
 anläggning 

r skada som 
agen (1975:1
k med motor

k med motor
ing, nöjeskör

på sjön 
r skada till fö

ansvar  
r skada orsa
ller delar av e
 försäkrad är
samhet som
lygtorn. 

eller för det a
het. 

ig rådgivande

 består i elle

da som bero
tillfälligt begå

ommer på byg
 den försäkra

 miljöskada s
ingsbrevet.  

r efterbehan
r räddningsåt
stiftning som
a gäller för k
avhjälpa allva
t försäkrad a

om den förs
öbalken eller
yggnads-, an
 den försäkra

arations- elle

all för sakska

 helt eller till
 på  
illfälligt begå

mmit på byg

a som den fö
trätt, ägare a
eller fastighe

 
410) eller mo
rdrivet fordo

rdrivet fordo
rning eller lik

öljd av kollisi

kad av 
eller tillbehör
 ansvarig för

m består i äga

ansvar som k

de verksamhe

r är en följd a

or på  
åtts avses int

yggnad, anläg
ade levererat

som inträffar

ndling av föro
tgärd, som fö

m bygger på E
kostnad som 
rlig miljöskad
av annan som

säkrade kan h
r motsvarand
nläggnings- e
rade är skade
er underhållsa

ada till följd a

 någon del o

åtts avses int

ggnad, anlägg

försäkrade ka
av VA-anlägg
et. 

otsvarande u
on när det an

on när det an
knande, till ex

on orsakad g

r till sådana 
r i egenskap 
ande, drift, un

kan åläggas d
 

Ans

et.  

av miljöskad

te fel i plane

ggning eller a
t. 

r utanför No

oreningsskad
försäkrad enl
EUs miljödire
 försäkrad ha
da. Försäkrin
m åsamkats s

hållas ansvar
de internatio
eller installati
eståndsskyldi
arbeten. 

av sprängning

orsakats av n

te fel i planer

gning eller an

an bli ansvari
ning eller då 

utländsk lags
nvänds inom 

nvänds för trä
xempel goka

genom fartyg

av leverantö
nderhåll eller

den försäkrad
 

svarsförsäkring för F

da.  

ring, konstru

anordning 

rden även om

da eller avhjä
igt bestämm

ektiv 2004/35
aft för att 
ngen gäller in
skada eller k

rig för i egens
nell lagstiftn
onsarbeten. 
ig för i egens

g eller marka

ederbörd elle

ring, konstru

nordning.  

g för i egens
 den försäkra

tiftning  
 inhägnat 

äning, 
rt och radiob

g eller av des

r 
r service av f

ade i egenska
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uktion 
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lpande 
melser i 
5/EG 

nte heller 
kostnad 

skap av 
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 Detta 
skap av 

arbeten. 

er 

uktion 

skap av 
rade 

bil. 

ssa 

flygbolag, 

p av 

et A 2001:6  
7 



  

A 2001:6 2013
 

8.
Fö
 

8 
Fö
bi
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Vi
an
• k
• l
• m

• t

 

8.
Fö

8.
Fö
ke
el
 

8.
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8.
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8.
Fö
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kä
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da
 

Fö
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17  Offsho
örsäkringen g

18  Hälsor
örsäkringen g
dragande de
läkemedel in
naturläkeme
vaccin 
mänskligt bi
efedrin och p
silikonbasera
HIV eller dära
tobaksprodu
asbest 
diacetyl 
formaldehyd
polyklorerad
genetiskt mo
elektromagn
uv-strålning 
mögelmedel
gödningsme
kemiska bek
kemiska abo
övriga kemis
produkter m
Transmissibe
 

d skadestånd
ntas vara dire
kisel-/kvartsd
latex 
mögel eller s
eller sporer 
tillsatser sås
svetsning 

19  Blodba
örsäkringen g
 

20 Utebliv
örsäkringen g
emikalie inte 
ler beräkneli

21   Arbets
örsäkringen g
örsäkrade. Fö

22 Patient
örsäkringen g

23  Lag, m
örsäkringen g
nnan författn
örsäkrade kan
ännedom om

24 Böter, 
örsäkringen g
amages") elle

örsäkringen g
raffskadestå

oreanläggnin
gäller inte fö

risker, läkeme
gäller inte fö
el orsakad av 
nklusive prev
edel 

ologiskt mat
pseudoefedr
ade implanta
av föranledd

ukter 

d 
de bifenyler (
odifierade or
netiska fält (E
  
l  

edel  
kämpningsm
ortframkallan
ska produkte

motsvarar hög
el spongiform

dskrav som f
ekt eller indir
damm (silica

sporer, mate

om elektrod

anker 
gäller inte fö

ven effekt 
gäller inte fö
 förhindrat, a
g utveckling 

sskada  
gäller inte fö
örsäkringen g

tskada  
gäller inte fö

myndighets fö
gäller inte fö
ning, myndig
n visa att den

m åsidosättan

viten eller st
gäller inte fö
er annan likn

gäller inte he
ånd.   

g 
r ägare eller 

edel med me
r skada som 
 
entivmedel, 

terial 
rin eller kava-
at och tandim
a sjukdomar

PCB)  
rganismer (G
EMF) 

edel  
nde preparat 
er som den fö
gst 10 % av d
m encefalopa

framställs i N
rekt, helt elle
) 

ria eller kem

er, tråd och 

r blodbanker

r skada som 
avbrutit, främ
 eller sjukdom

r arbetsskad
gäller dock in

r patientskad

öreskrift eller
r skada som 

ghets föreskr
nne eller den
ndet. 

raffskadestå
r böter och v

nande ersättn

eller för ersät

 operatör av 

era 
 kan antas va

 dethylstilboe

-kava 
mplantat 
r, till exempe

GMO) 

   
försäkrade til
den försäkrad
ati (TSE) såso

Nordamerika 
er till någon d

miska förening

pulver eller l

r.  

 uppstår gen
mjat eller i öv
m.  

da om inte lag
nte i något fa

da. 

r beslut
 orsakas gen
ift eller beslu

nnes arbetsle

nd
viten eller för
ning med kar

ttningsanspr

 offshoreanlä

ara direkt ell

esterol (DES)

el AIDS  

lverkar, såvid
des årsomsä
om bovin spo

 gäller försäk
del orsakad a

gar – flyktiga

iknande, som

nom att lever
vrigt påverka

genlig regres
all för arbetss

 
nom brott mo
ut, domstols 
edning varken

  
r straffskade
raktär av stra

åk som har s
 

Ans

äggning eller

er indirekt, h

) och oxykino

da inte tillver
ättning. 
ongiform enc

kringen inte h
av 

a eller icke fly

m används i s

rerad produk
at ett beräkn

ssrätt förelig
sjukdom. 

ot eller åsido
 dom eller be
n har eller bo

estånd (till ex
affskadestån

sin grund i bö

svarsförsäkring för F

r -installation

helt eller till n

olin 

rkningen av s

cefalopati (B

heller skada 

yktiga – från

samband me

kt som avser 
eligt händels

gger mot den

osättande av 
eslut, såvida 
orde ha haft 

xempel ”puni
nd.  

öter, viten el
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någon 

sådana 

SE)  

 som kan 

n mögel 

ed 

 
seförlopp 

n 

 lag, 
 inte den 
 

itive 
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38.  Sä
Reglerna
avtalsbe
 

 3
 

 

3-06-01 

25 Erisa 
örsäkringen g
rsprung i förs
ecurity Act of
gstiftning). 

26  Diskrim
örsäkringen g
rsprung i ett 
örbjuder diskr
ationalitet, tr

jälvrisk 

3.1  Grund
d varje skade

om utgör den

ägsta självrisk
 

23.1.1 
Endast
seriesk

23.1.2 
Endast
vid fler

3.2  Särskil
ör vissa skade
n de särskilda

 

23.2.1 
Självris
prisbas

23.2.3 
Självris
prisbas

23.2.4 
Självris

23.2.6 
Självris
 

äkerhetsfö
a i sin helhet 
stämmelser 

8.14  Säkerh

38.14.1
Dessa 
takarb
 
Takarb
regler 
Plåtsla
 

gäller inte fö
säkrads skyld
f 1974 Public 

minering 
gäller inte fö
 påstått brot
riminering el
ro, kön, hand

dsjälvrisk   
etillfälle dras
n försäkrades

k för försäkr
 

 Serieskad
t en självrisk 
kada. 

  Miljöskad
t en självrisk 
ra miljöskado

ld självrisk 
ehändelser g
a självriskern

 Heta Arbe
sken är 30 % 
sbelopp vid s

 Sprängnin
sken är 30 % 
sbelopp vid s

 Miljöskad
sken är 0,5 p

 Nordame
sken är 1 pris

öreskrifter
 avseende sä
 AB-DF 38. 

hetsföreskrift

1  Takarbete
 säkerhetsför
eten avses h

bete skall utf
 och anvisnin
geriernas Rik

 

r skada i USA
digheter, förp
 Law 93-406 

r skada i USA
t mot federa
ler uppsägni

dikapp, sexue

s från de sam
s självrisk.  

ingen anges 

a 
 – den som g

da  
 – den som g
or som orsak

gäller annan s
na gäller den 

eten  
 av skadekos
sakskada gen

ng  
 av skadekos
sakskada gen

a 
prisbasbelopp

rika  
sbasbelopp v

r 
äkerhetsföres

ter − Ansvars

en 
reskrifter gä

här arbete oc

öras enligt m
ngar och/eller
ksförbund (P

A där ansvare
pliktelser enl
 (eller något 

A där ansvare
al eller lokal l
ng av anstäl
ell läggning e

mmanlagda k

 i försäkrings

gäller då den 

gäller då den 
kas av samm

självrisk enlig
 högre grund

stnaden, doc
nom Heta Arb

stnaden, doc
nom sprängn

p vid sådan m

id varje skad

skrifter fram

sförsäkring 

ller för takar
ch snöröjning

materiallevera
r gällande br
PLR). 

et för sådan 
ligt (ERISA) E
 tillägg eller k

et för sådan 
lagstiftning e
lning på fela
eller liknande

ostnaderna e

sbrevet (grun

 första skada

 första miljös
ma händelse. 

gt nedan. Är 
dsjälvrisken. 

k lägst 1 pris
rbeten. 

k lägst 1 pris
ning. 

miljöskada so

a som inträf

mgår av kapite

rbeten som in
g på tak.  

antörens typ
anschregler, 

Ans

 skada direkt
Employee Ret
komplement

 skada direkt
eller annan re
ktig grund så

e skäl. 

enligt åtagan

ndsjälvrisk). 

an inträffar –

skadan inträf

 den valda gr

sbasbelopp o

sbasbelopp o

m inte är un

ffar i Nordam

el XX Allmän

nte är Heta A

pgodkända an
 till exempel 

svarsförsäkring för F

t eller indirek
tirement Inco
t till denna 

t eller indirek
eglering som
åsom ras, hu

nde i 7.2 ett b

– skall tillämp

ffar – skall ti

rundsjälvriske

och högst 10 

och högst 10 

ndantagen en

merika. 

na 

Arbeten. Med

nvisningar, B
 regler från 
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kt har sitt 
ome 

kt har sitt 
m 
udfärg, 

belopp 

pas vid 

illämpas 

en högre 

nligt 8.13 

d 

Boverkets 
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41.  Åt
Vid skad
avtalsbe
 

42.  Sk
Vid skad
avtalsbe
 

43.  Sk
Ersättnin
 

3-06-01 

38.14.1.
Den fö
erfaren
fackma
tillfällig
Vid snö
kunska

38.14.1.
Den fö
hjälpm
Vid val
uppdra
krävs a
och tyd
arbets
arbets

38.14.2
VVS-in
typgod
bransc
AB Sve
 
38.14.3
Den fö
syfte a
huvudr
 
38.20  
 
38.20.1
Har de
försäk
om för
 
Om de
säkerh
 
Om int
 
38.20.3.
Har fö
samma
lägst 1
 
38.20.3.
Har fö
avdrag
med lä

tgärder vid
a skall den fö
stämmelser 

kaderegle
a skall den fö
stämmelser 

kadeersätt
ng betalas en

1 Kompetens 
örsäkrade ska
nhet som for
annamässigt
ga arbetstag
öskottning av
apsprov från 

2  Arbetsmeto
örsäkrade, ell

medel och ver
 av arbetsme
agets utföran
att vassa ver
dligt informe
metod. Först
metoden får

2  VVS-insta
stallation elle
dkända anvis
chregler. De b
ensk våtrums

3  Miljöskad
örsäkrade ska
att förhindra 
regeln enligt

Påföljd v

1  Huvudreg
en försäkrade
ringen endas
reskriften ha

en försäkrade
hetsföreskrift

te annat ang

1  Avvikelse frå
reskrift enlig
anlagda ersä

1 och högst 1

2  Avvikelse frå
reskrift enlig

g med 30 % a
ägst 1 och hö

d skada 
försäkrade vid
 AB-DF 41. 

ringsbestä
försäkrade fö
 AB-DF 42. 

tningsregl
nligt de regle

all se till att d
rdras för att 
t. Detsamma

gare för att u
v tak skall de
 utbildning s

od och verktyg 
ler annan som
rktyg som är
etod skall ris
nde medför s
rktyg används
era denne om
t efter att be
r arbetet påb

llation och ar
er arbete i vå

sningar, Bove
branschregle
skontroll, Må

a 
all följa föres
 eller begrän
 38.20.1. 

vid åsidosätta

gel 
e försummat
st i den utstr
ade följts.   

e kan göra an
ten hade följ

ges nedan elle

rån huvudregeln
gt 38.14.1 (Ta
ättning som a
0 prisbasbelo

rån huvudregeln
gt 38.14.2 (VV
av den samm
ögst 10 prisba

dta de åtgärd

ämmelser 
ölja de bestäm

ler 
er som framg

de som utför
 sådant arbe
a gäller om d
tföra takarbe
e som utför a
om minst m

m utför taka
 lämpliga för
ken för skad
stor risk att 
s skall den fö

m vilka skade
eställaren för
börjas. 

rbete i våtutry
åtutrymme s
erkets regler 
er som avses 
larmästarna 

skrift som m
sa miljöskad

ande av säke

t att följa en 
räckning det 

ntagligt att s
ts kan ersätt

er vid respek

n – Nedsättning 
karbeten) int
annars skulle
lopp. 

n – Nedsättning 
VS-installatio

manlagda ersä
basbelopp. 

der som fram

och presk
mmelser som

går av kapite

r arbete på t
te ska kunna

den försäkrad
ete. 
arbetet vara 
otsvarar PLR

arbete för de
r att skador i
da på underla
underlaget k

försäkrade ko
erisker som f
rstått skader

rymme 
skall utföras 
 och anvisnin
 är till exemp
 och Säker va

eddelats i lag
da. Har föresk

rhetsföreskr

 säkerhetsfö
 kan antas at

skadan delvis
tning lämnas

ktive säkerhe

g görs med 50 %
te följts görs
e ha betalats

g görs med 30 %
n och arbete
ättning som 

mgår av kapit

kription 
m framgår av

l XX Allmänn

Ans

ak har den u
a utföras säk
de anlitar und

 utbildade m
Rs kurs ”Skott
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