
 

1 (1) 

Kulvert 2008 

 

 
 

Särskilt villkor • Gäller från 2008-01-01 
 

 

Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen för byggnad till att omfatta kulvert. 

Detta villkor gäller som tillägg till allmänna villkor för företagsförsäkring, Företag 2008. 

2. Egendomsförsäkring 
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 2 Egendomsförsäkring, gäller för kulvertförsäkringen följande. 

2.6 Försäkrad egendom 
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 2.6.5 Undantagen egendom, gäller att kulvertförsäkringen omfattar 
värmekulvert* eller annan kulvertanläggning som särskilt anges i försäkringsbrevet. 

2.8 Försäkrade skadehändelser 
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 2.8 Försäkrade skadehändelser, gäller för kulvertförsäkringen följande. 

2.8.11 Kulvertförsäkring 
Kulvertförsäkringen gäller för oförutsedd fysisk skada på försäkrad kulvert. 

Att händelsen varit oförutsedd innebär att den ska ha inträffat oväntat och att den normalt inte gått att förutse 
och därigenom förhindra. Som oförutsedd skada anses inte skada som består i gradvis uppkommen 
förändring exempelvis förslitning, förbrukning, korrosion, kavitation, beläggning eller avsättning. 

Bristande funktion, beroende på feldimensionering otillfredsställande inreglering eller liknande räknas inte som 
skada. 

2.8.11.1 Undantag 
Kulvertförsäkringen gäller inte för skada 
• genom sprängningsarbete, 
• genom ras, skred förskjutning och sättning i mark om skadan orsakats av 

o sprängnings-, schaktnings-, pålnings- eller spontningsarbete, 
o uppläggning av jord- eller stenmassor, 
o gruvdrift, 
o vatten- eller vågerosion, 

• på värmekulvert* som inte är provad och godkänd i vedertagen ordning, 
• som består i förlust av värmeenergi eller värmebärare, 
• som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom 

normal service eller justering. 
 

2.8.11.2 Särskild självrisk 
Särskilda självrisken är 5 % av skadebeloppet* för varje helt år som förflutit sedan anläggningen första gången 
togs i bruk, dock sammanlagt högst 80 %. Självrisken är dock lägst 1 basbelopp*. 

2.11 Skadevärdering 
Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 2.9 Skadevärdering, gäller för kulvertförsäkringen följande. 

Skada på kulvert värderas till skälig reparationskostnad, inklusive kostnad för lokalisering och friläggning av 
skadestället samt återfyllning efter utförd reparation. 


