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Dessa bestämmelser är gemensamma för egendomsförsäkring och ingår i en serie av försäkrings-

villkor för företagsförsäkring. Indelningen och numrering har gjorts efter ett enhetligt system. 

Övriga villkor i serien återfinnes i särskilda sektioner för egendomsskador, såsom brand, in-

brott, vatten m fl. 
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5.  FÖRSÄKRADE SKADE-

HÄNDELSER 
 

5.1 Stöld och skadegörelse i försäk-

ringslokal 
 

Försäkringsbolaget ersätter fysisk skada på eller 

förlust av försäkrad egendom som inträffar som 

en direkt och oundviklig följd av stöld eller 

skadegörelse förövad av person som tagit sig in 

i försäkringslokal* som uppfyller fastställda 

skyddskrav 

 

– genom inbrott* 

– med för låset avsedd nyckel som åtkommits 

genom 

 - rån* 

 - inbrott i lokal som uppfyller skyddskraven 

eller 

 - inbrott i bostad. 

 

5.11 Skyddskrav 
 

Försäkringen gäller under förutsättning att för-

säkringslokalen* uppfyller fastställda skydds-

krav. Dessa skyddskrav indelas i skyddsklasser, 

se bilaga. Skyddsklass 1 utgör minimikrav om 

inte högre skyddsklass eller särskild be-

skrivning anges i försäkringsbrevet. 

 

Om vid inträffad skada försäkringslokalen inte 

uppfyller skyddskraven gäller försäkringen 

endast om den försäkrade kan visa att skadan 

skulle ha inträffat eller fått samma omfattning 

även om kraven uppfyllts. 

 

Då egendom enligt Allmänna bestämmelser 

4.21(Var försäkringen gäller - På annan plats) 

förvaras på annan plats än angivet försäkrings-

ställe gäller att inbrottsskyddet där skall upp-

fylla lägst skyddskraven enligt Skyddsklass 1 

eller vid förvaring i bostad, enligt gängse hem-

försäkringsvillkor. 

 

Då egendom förvaras på annan plats enligt 4.22 

gäller samma skyddskrav som på det för-

säkringsställe varifrån egendomen flyttats. 

 

 

5.12 Undantag 
 
Ersättning lämnas inte för 
 

5.121 skada på glas större än 5 m
2
 eller på 

skylt, då dessa är monterade. 

 

5.122 skadegörelse genom sprängning. 

 
 

5.13 Tillgrepp utifrån genom krossat fön-

ster (”smash and grab”) 
 
Såsom skada genom inbrott anses även till-

grepp utifrån genom krossat fönster. Ersätt-

ningen begränsas för stulen eller skadad stöld-

begärlig egendom* till sammanlagt högst 10 % 

av basbeloppet* per fönster, såvida fönstret inte 

är särskilt skyddat upp till minst 2 m från 

markplan eller 1.5 m från annat ståplan. 
 

Anmärkning Exempel på godtagbart särskilt 

skydd av fönster är att fönstret 

skall vara skyddat av antingen 

stålgaller utfört enligt försäk-

ringsbranschens ”Regler för me-

kaniskt inbrottsskydd” eller po-

lykarbonatskiva minst 6 mm 

tjock. Skyddet skall vara monte-

rat innanför glasrutan. Om fön-

sterrutan är av lamellglas minst 

12 mm tjockt och med minst 3 

glasskikt erfordras inget ytter-

ligare skydd vid skyddsklass 1 

eller 2. 

5.2 Skadegörelse utan samband 

med inbrott 
 

Försäkringsbolaget ersätter fysisk skada på eller 

förlust av försäkrad egendom som inträffar som 

en direkt och oundviklig följd genom skade-

görelse på hus eller i hus befintlig lös egendom 

som är inbrottsförsäkrad. 
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Till huset räknas även därpå fast anbringad 

egendom som hör till byggnad enligt jorda-

balken. 

 
 

5.21 Undantag 
 

Ersättning lämnas inte för skada 

 

5.211 genom sprängning. 

 

5.212 som består i stöld 

 

5.213 på glas (även ”glas” av plastmaterial) 

eller skylt med tillhörande armatur och stativ då 

dessa är monterade på plats 

 

5.214 som är av sådan art att den inte påverkar 

husets användbarhet 

 

5.215 uppkommen under icke arbetstid i sam-

band med  

– inbrott om lokalen inte uppfyller gällande 

krav på inbrottsskydd. 

– att någon olovligen tagit sig i olåst lokal 

eller tagit sig in med för låset avsedd nyckel 

eller kod som åtkommits genom på annat 

sätt än genom rån eller inbrott i lokal eller 

bostad. 
 

5.3 Låsändringar 
 

Om nyckel som förvarats hos försäkringstaga-

ren eller dennes ombud stulits genom 

– rån* 

– inbrott* i lokal som uppfyller skyddskraven 

eller 

– inbrott i bostad. 

och på grund därav läsändringar skäligen är 

påkallade i lokal eller byggnad disponerad av 

försäkringstagaren, ersätter Försäkringsbolaget 

kostnaden för dessa. Detta gäller dock endast 

lås i ingångsdörrar till bostäder eller andra lo-

kaler. Ersättning lämnas med sammanlagt högst 

ett basbelopp* för låsändringar i samtliga 

berörda i Försäkringsbolaget inbrottsförsäkrade 

byggnader eller lokaler. 

 

 

5.4 Stöld och skadegörelse i särskilt 

inbrottsskyddat förvarings-

utrymme 
 

Om i försäkringsbrevet anges att försäkringen 

omfattar egendom i särskilt inbrottsskyddat 

förvaringsutrymme gäller följande. 

 

Försäkringsbolaget ersätter fysisk skada på eller 

förlust av försäkrad egendom i särskilt 

inbrottsskyddat förvaringsutrymme (värdeskåp 

och värdevalv enligt svensk standard SS 3150 

samt kassaskåp enligt svensk standard SS 3493, 

säkerhetsskåp, enligt svensk standard SS 3492 

dokumentskåp eller kassavalv) som finns i för-

säkringslokal vilken uppfyller fastställda 

skyddskrav. 

 

Skadan ska vara en direkt och oundviklig följd 

av stöld eller skadegörelse förövad av person 

som tagit sig in i försäkringslokalen på sådant 

sätt som anges i 5.1. 

 
 

5.41 Förvaringsutrymme med nyckellås 
 

Öppnas skåpet (valvet) med nyckel, ersätts ska-

dan endast om försäkringstagaren eller den som 

för hans räkning omhändertagit nyckeln från-

tagits denna genom 

 

– rån* inom försäkringslokalen om gärnings-

mannen berett sig tillträde dit genom inbrott 

eller rån annorstädes. 

– inbrott* i bostad på försäkringsstället då den 

som omhändertagit nyckeln vistats där eller 

inbrott - på annan plats än försäkringsstället 

- i lokal som uppfyller skyddskraven eller i 

bostad. 

–  
 

5.42 Förvaringsutrymme med kombina-

tionslås 
 

Om låsanordningen utgörs av kombinationslås 

och skåpet (valvet) öppnats av obehörig, ersätts 

skadan endast om kombinationen med våld 

eller hot som inneburit trängande fara avtving-

ats någon som i behörig ordning fått kännedom 

om denna. Har våldet eller hotet utövats inom 
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försäkringslokalen ersätts skadan endast om 

gärningsmannen berett sig tillträde dit genom 

inbrott*. 

 
 

5.43 Undantag 
 

Ersättning lämnas inte för 

 

5.431 skada som inträffat då förvaringsut-

rymmet varit olåst eller nyckel kvarlämnats i 

dess lås 

 

5.432 skada som inträffat då förvaringsut-

rymmet öppnats med nyckel som åtkommits på 

annat sätt än som anges i 5.31. 

 

5.433 skada som inträffat då nyckeln eller lås-

kombination åtkommits genom rån, våld eller 

hot, om den som utsatts för övergreppet med-

verkat till eller främjat skadan eller var under 

18 år. 

 
5.434 skadegörelse genom sprängning. 
 

5.5 Rån 
 

Om i försäkringsbrevet anges att försäkringen 

omfattar rån gäller följande. 

 

Försäkringsbolaget ersätter fysisk skada på eller 

förlust av försäkrad egendom som inträffar som 

en direkt och oundviklig följd av rån* eller 

överfall* på försäkringstagaren eller dennes 

arbetstagare. 

 

Rånförsäkringen gäller även utanför försäk-

ringsstället vid tjänsteutövning. 

 

5.51 Undantag 
 

Ersättning lämnas inte för skada 

 

5.511 då den som utsatts för rånet eller över-

fallet medverkat till eller främjat skadan. 
 

5.512 - då det gäller pengar och värdehand-

lingar* - om den som utsatts för rånet eller 

överfallet var under 18 år. Vid rån inom för-

säkringslokalen* gäller dock denna åldersgräns 

inte för anställd. 

 

5.513 genom utpressning eller kidnappning. 

 

5.514 på egendom som omhändertagits av 

annat företag (t ex transportföretag) 

 

5.6 Allmänna undantag 

 
De allmänna undantag som gäller för denna 

försäkring finns beskrivna i Allmän sektion 

Egendom(700 E), punkt 14. Dessa undantag 

avser Atomkärneprocess, Krig eller upplopp 

och datamedia 
 

7.  FÖRSÄKRAD EGENDOM 
 

Försäkringen omfattar egendom som anges i 

försäkringsbrevet med objekttyp* eller på annat 

sätt och utgörs av 

 

– sådan egendom som försäkringstagaren äger, 

ansvarar för eller i avtal uttryckligen åtagit 

sig att försäkra. 

– arbetstagares egendom* eller 

– kunders egendom*. 

 

Genom särskild notering i försäkringsbrevet 

kan egendom köpt enligt avbetalningskontrakt, 

mottagen i kommission, hyrd, lånats eller 

leasats försäkras separat eller uteslutas från 

försäkringen. 

 

Vid försäkring av objekttyperna maskinerier* 

eller varor* omfattar försäkringen - även om 

särskilda försäkringsbelopp härför inte utsatts i 

försäkringsbrevet*: 

 

– Arbetstagares egendom* intill 20 % av bas-

beloppet* för varje arbetstagares skada eller 

det högre belopp som kan finnas angivet i 

respektive kollektivavtal, 

– Kunders egendom* intill sammanlagt två 

basbelopp. 
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7.1 Undantag 
 

Följande egendom omfattas endast om detta 

särskilt anges i försäkringsbrevet. 

 

– Försäljnings-, musik-, växlings- och spel-

automat, sedel- och kontokortsautomat jämte 

innehåll. 

 

– Pälsdjur i fångenskap. 

 

– Varor eller kunders egendom som består av 

stöldbegärlig egendom*. 

 

– Motorfordon, traktorer, trafikförsäkrings-

pliktiga motorredskap, terrängfordon samt 

släpfordon till dessa. 

 

– Luftfartyg, luftkuddefarkoster (svävare), 

hydrokoptrar, skepp och båtar. 

 

8.  SÄKERHETSFÖRE-

SKRIFTER 
 

Den försäkrade är skyldig att iaktta i försäk-

ringsavtalet angivna säkerhetsföreskrifter som 

Försäkringsbolaget meddelat i syfte att för-

hindra eller begränsa skada. 

 

8.1 Nyckel 
 

Nyckel eller låskod till försäkringslokal* skall 

handhas och förvaras på betryggande sätt. Den 

får t ex inte vara märkt eller placerad så att den 

kan identifieras av obehörig. Den får inte heller 

förvaras på sådant sätt i försäkringslokalen att 

den är lättillgänglig för obehörig. 

 

8.2 Lås och låskombination 
 

Lås eller låskombination skall omedelbart bytas 

eller ändras om det finns anledning misstänka 

att någon obehörigen innehar nyckeln eller har 

kännedom om låskombinationen. 

 

8.3 Datamedia 
 

Anmärkning Försäkringen omfattar inte sådan               

merkostnad som uppstår på 

grund av att säkerhetskopia inte 

funnits enligt nedan. Se allmän 

sektion Egendom punkt 14.5. 

                                          

 

8.31 Operativsystem och applikations-

program 
 

Aktuella styr- och produktionsprogram skall 

finnas minst tre exemplar. Programmerings-

underlaget för dessa räknas härvid som ett 

exemplar. Övriga två exemplar skall finnas i 

maskinellt läsbar form på åtskilda datamedia. 

 
 

8.32 Register och produktionsdata 
 

Register eller annan information avsedd för 

maskinell bearbetning, lagrad på datamedia, 

skall finnas i minst tre generationer, alternativt 

ett original och två kopior. Av dessa exemplar 

skall ett utgöra säkerhetskopia. Dessutom skall 

för rekonstruktion av information erforderligt 

underlag (inmatningsmaterial) bevaras. 

 
 

8.33 Administrativa rutiner 
 

Det åligger försäkringstagaren att för data-

behandlingsområdet rimliga administrativa 

rutiner (t ex en formaliserad och dokumenterad 

rutin för överläggning av program till produk-

tionsbibliotek) följs samt att tillse att säkerhets-

kopior är aktuella, korrekta och funktionsdug-

liga. 

 
 

8.34 Förvaring av säkerhetskopia 
 

Säkerhetskopia skall förvaras skild från övriga 

exemplar på sådant sätt att inte såväl säkerhets-

kopia som övriga exemplar kan skadas vid 

samma skadetillfälle. 
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8.4  Påföljd vid åsidosättande av 

säkerhetsföreskrift 
 

Om säkerhetsföreskrift inte följts görs ett av-

drag med 20 % av eljest utgående ersättning, 

dock med lägst ett halvt och högst 10 bas-

belopp*. Avdraget kan minskas om särskilda 

skäl kan anses föreligga med hänsyn till för-

summelsens art eller andra omständigheter. 

 

Sådant avdrag görs dock inte 

– om det kan antas att skadan skulle ha inträf-

fat även om föreskriften iakttagits. 

– om den som haft att tillse att föreskriften 

iakttogs inte kan lastas för att den åsidosatts. 

 

11.  SJÄLVRISK 
 

Vid varje skadetillfälle dras från de samman-

lagda kostnaderna för skada, röjning och rädd-

ning en självrisk enligt vad som anges nedan. 

 

11.1 Grundsjälvrisk 
 

Självrisken är 20 % av basbeloppet*. 

 

11.2 Förhöjd grundsjälvrisk 
 

Självrisken är 10 % av skadebeloppet, dock 

lägst 50 % av basbeloppet och högst 5 bas-

belopp vid skada genom skadegörelse utan 

samband med inbrott enligt 5.2 i detta villkor. 

 

11.3 Särskilt avtalad självrisk 
 

Avtal kan träffas om annan självrisk, vilken då 

anges i försäkringsbrevet. Självrisk är dock 

alltid lägst den förhöjda grundsjälvrisken. 

 

11.4 Tilläggssjälvrisk 
 

Tilläggssjälvrisk tillämpas endast om detta 

anges i försäkringsbrevet 

 

11.5 Högsta självrisk 
 

Vid samtidig egendoms- och avbrottsskada för 

försäkringstagaren tillämpas endast en gemen-

sam självrisk. 

 

Anmärkning Denna regel avser inte särskilt 

avtalad självrisk. 

 

12.  SKADEERSÄTTNINGS-

REGLER  
  

Utöver Skadeersättningsreglerna i Allmän sek-

tion för egendom (700 E) gäller: 

 

12.1  Vid skada genom skadegörelse utan sam-

band med inbrott gäller att sammanlagd 

ersättningsskyldighet för egendomsska-

dor, röjningskostnader, räddningskost-

nader samt avbrottskostnader inklusive 

hyresförluster inom en och samma fastig-

het enligt fastighetsregistret vid varje 

skadetillfälle begränsad till högst 300 

basbelopp* gemensamt för samtliga be-

rörda försäkringar och försäkringstagare i 

Försäkringsbolaget. Ersättningar fördelas 

i förhållande till respektive skadebelopp. 

 

12.2  Vid rån är den sammanlagda ersättningen 

för pengar och värdehandlingar samt 

föremål helt eller delvis av ädel metall, 

äkta pärlor, ädelstenar och konstverk be-

gränsat till angivet försäkringsbelopp 

dock högst till 10 basbelopp. Högre be-

lopp kan avtalas. 

 

12.3  Vid rån av nyckel eller kod och om 

låsändringar på grund därav är skäligen 

påkallade, är den sammanlagda ersätt-

ningen begränsad till 1 basbelopp enligt 

5.2 låsändringar. 
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17.  DEFINITIONER 
 

Arbetstagares egendom (objekttyp) 

 

Härmed avses arbetstagares 

– personliga lösegendom, som förvaras enligt 

gängse hemförsäkringsvillkor dock inte 

egendom hänförlig till objekttypen pengar 

och värdehandlingar. 

– egendom som omfattas av gällande kollek-

tivavtal. 

 

Basbelopp 

 

Med basbelopp avses det belopp som fastställs 

enligt lagen om allmän försäkring och som 

gällde för januari månad det år skadan inträf-

fade. 

 

Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp 

avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal 

kronor. Andra belopp uttryckta i basbelopp 

avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor. 

 

Försäkringslokal 

 

Som en och samma försäkringslokal anses 

samtliga lokaler som direkt ansluter till var-

andra och som disponeras av försäkringstaga-

ren. 

 

Som försäkringslokal anses inte fordon, 

arbetsredskap, fartyg, luftfartyg, upplag under 

bar himmel, plasthall, tält, container för tran-

sportändamål, skåp, kista eller liknande om inte 

annat särskilt anges i försäkringsbrevet. 
 

Inbrott 

 

Med inbrott förstås att någon olovligen med 

våld brutit sig in i eller med dyrk  tagit sig in i 

lokal. 

Som dyrk räknas inte nyckel eller avbildning av 

nyckel. 

 

Kunders egendom (objekttyp) 

 

Härmed avses kunder tillhörig egendom som är 

i försäkringstagarens vård och som har direkt 

samband med den försäkrade verksamheten. I 

värdet av egendomen ingår även de kostnader 

försäkringstagaren lagt ned på denna egendom. 

 

Objekttyper 

 

Härmed avses beteckning på försäkrade före-

mål. Objekttyper är: 

– Arbetstagares egendom 

– Byggnad 

– Kunders egendom 

– Maskinerier 

– Pengar och värdehandlingar 

– Ritningar och arkivalier samt datamedia 

– Trädgård och tomt 

– Varor 

 

De olika objekttyperna finns definierade i All-

män sektion för egendom (700 E). 

 

Pengar och värdehandlingar (objekttyp) 

 

Härmed avses 

– pengar och gällande frimärken, 

– aktier, obligationer, kuponger, lottsedlar 

med vinst, växlar, checkar, försäljningsnotor 

och andra fordringsbevis. 

– färd och inträdesbiljetter. Månadskort , års-

kort och förköpshäften. 

 

Rån 

 

Rån förutsätter våld på person eller användande 

av hot som innebär trängande fara. Häri inne-

fattas även lindrigare våld på person förutsatt 

att våldet och tillgreppet omedelbart uppfattas 

av den som utsatts för våldet, att denne gjort 

vad som rimligen kan begäras för att hindra 

eller minska skadan och att händelsen kan styr-

kas genom tillförlitlig utredning. 

 

Stöldbegärlig egendom 

 

Med stöldbegärlig egendom avses: 

– föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta 

pärlor och ädelstenar. 

– antikviteter, konstverk och äkta mattor 

(handknutna orientaliska), 
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– ur avsedda att bäras (t ex fick- och arm-

bandsur, hängur) 

– persondatorer, kameror och kameratillbehör, 

projektorer ( även OH apparater) 

– band- och skivspelare, förstärkare, högtalare, 

radio-, video- och TV-apparater. 

– pälsar och pälsverk samt därför avsedda 

beredda och oberedda skinn. 

– tobak, vin och sprit. 

 

Överfall 

 

Med överfall förstås skada genom våld på per-

son utan att tillgrepp samtidigt förekommit. 

 

 

 

BILAGA TILL SEKTION INBROTT OCH 

RÅN 

 

Skyddskrav 

1. SKYDDSKLASS 1 

1.1 Försäkringslokalens omslut-

ningsyta 
 

Omslutningsyta (vägg, golv, tak dörr- och 

fönsterenhet mm) skall - såväl vad avser det 

byggnadstekniska utförandet som lås och reg-

lingsanordningar - i sin helhet ge ett efter för-

hållanden godtagbart skydd mot inbrott och 

försvara bortförandet av stöldgods. 

 

Anmärkning Icke värmeisolerad yttervägg till 

försäkringslokal( t ex regelvägg 

med ytbeklädnad av plåt, plast, 

träpanel) är som regel inte god-

tagbar. 

 

1.2 Dörr, port och lucka 
 

Dörr, port och lucka i omslutningsyta skall vara 

låst med av försäkringsbolagen godkänd lås-

enhet eller med annan låsanordning som för det 

särskilda fallet godtagits av Försäkringsbolaget. 

Dörr, port och lucka anses inte låst om nyckel 

kvarlämnats i låset.  

 

För pardörrar gäller dessutom att den ena 

dörren skall vara reglad upp- och nedtill med 

säkrade kantreglar eller på likvärdigt sätt. 

 

Utgående dörr skall ha bakkantsäkring. 

 

Anmärkning 1 Med godkänd låsenhet avses 

godkänt instickslås och god-

känd slutbleck eller godkänt 

hänglås med beslag. Med in-

stickslås förstås lås som är 

monterat i urtag i dörrkanten 

och utgörs av tillhållarlås med 

minst 7 tillhållare eller cylin-

derlås med dubbelcylinder. 

 

Anmärkning 2 Exempel på bakkantsäkring 

är bakkantsbeslag, stiftning 

eller tappbärande gångjärn. 

 

1.3 Fönster 
 

Öppningsbart fönster i omslutningsyta skall 

vara stängt och invändigt reglat. 

 

Ventilationsfönster ovan förr får dock vara 

öppet om det har inkrypningsskydd. 

 

Anmärkning Exempel på inkrypningsskydd 

för ventilationsfönster är stål-

galler eller stoppbom. Inkryp-

ningsskydd av fast eller låst 

galler skall vara utfört så att 

största öppning är 150 x 300 

mm. Stoppbom skall förhindra 

att fönstret kan öppnas mer än 

150 mm. 

 

1.4 Brandventilator 
 

Brandventilator skall vara stängd och reglad 

med endast från insidan åtkomlig mekanisk 

reglingsanordning eller ha inkrypningsskydd. 
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Anmärkning Exempel på inkrypningsskydd 

för brandventilator är stålgaller 

utfört så att största öppning är 

150 x 300 mm. 

1.5 Annan öppning 
Annan öppning i omslutningsyta som är större 

än 150 x 300 mm, skall ha inkrypningsskydd. 

 

Anmärkning Exempel på inkrypningsskydd är 

stålgaller, lamellglas (pansar-

glas), polykarbonatskiva eller 

skyddslucka. Inkrypningsskydd 

av stålgaller skall vara utfört så 

att största öppning är 150 x 300 

mm. 

 

2.  SKYDDSKLASS 2 
 

Anmärkning Utöver vad som anges nedan 

hänvisas till Försäkringsbolaget 

för bedömning av vad som enligt 

gällande regler är godtagbart. 

 

2.1 Försäkringslokalens omslut-

ningsyta 
 

Omslutningsyta (vägg, golv, tak, dörr- och 

fönsterenhet m m) skall - såväl vad avser det 

byggnadstekniska utförandet som lås och reg-

lingsanordningar - i sin helhet ge ett efter för-

hållandena godtagbart skydd mot inbrott och 

försvåra bortförandet av stöldgods. 

 

Anmärkning Icke värmeisolerad yttervägg till 

försäkringslokal (t ex regelvägg 

med ytbeklädnad av plåt, plast, 

träpanel) är som regel inte god-

tagbar. 

 

2.2 Dörr, port och lucka 
 

Dörr (såväl dörrblad som övriga delar) skall ge 

godtagbart skydd mot inbrott. 

Dörr skall vara låst med av försäkringsbolagen 

godkänd låsenhet. 

 

För pardörrar gäller dessutom att den ena dör-

ren skall vara reglad upp- och nedtill med säk-

rade kantreglar eller på likvärdigt sätt. 

 

Utgående dörr skall ha bakkantsäkring. 

 

Slagdörr av trä med instickslås skall förstärkas 

med av försäkringsbolagen godkänd dörrför-

stärkning (långskyltar) på båda sidor. Andra 

dörrtyper ta ex skjutdörrar skall förstärkas på 

likvärdigt sätt. 

 

För port och lucka godtas samma eller likvär-

digt utförande som för dörr. 

 

Dörr, port och lucka anses inte låst om nyckel 

kvarlämnats i låset. 

 

Anmärkning 1  Med godkänd låsenhet avses 

godkänt instickslås och god-

känt slutbleck eller godkänt 

hänglås med beslag. Med in-

stickslås förstås lås som är 

monterat i urtag i dörrkanten 

och utgörs av tillhållarlås med 

minst 7 tillhållare eller cylin-

derlås med dubbelcylinder. 

 

Anmärkning 2  Exempel på bakkantsäkring är 

bakkantsbeslag, stiftning eller 

tappbärande gångjärn. 

 

2.3 Fönster 
 

Öppningsbart fönster skall vara stängt och in-

vändigt reglat. 

Ventilationsfönster ovan dörr får vara öppet om 

det har inkrypningsskydd. 

Öppningsbart fönster vars nedre kant är belägen 

lägre än 4 m över markplan eller som på annat 

sätt är lätt åtkomligt (t ex från balkong, tak, 

brandstege) skall antingen vara låst med av 

försäkringsbolagen godkänt fönsterlås eller 

annan låsanordning som för det särskilda fallet 

godtagits av Försäkringsbolaget eller ha in-

krypningsskydd. Fönster anses inte låst om 

nyckeln kvarlämnats i låset. 
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Anmärkning 1  Exempel på inkrypningsskydd 

för ventilationsfönster är stål-

galler eller stoppbom. Inkryp-

ningsskydd av fast eller låst 

galler skall vara utfört så att 

öppningen är 150 x 300 mm. 

Stoppbom skall förhindra att 

fönstret kan öppnas mer än 

150 mm. 

 

Anmärkning 2  Exempel på inkrypningsskydd 

är stålgaller, lamellglas (pan-

sarglas) polykarbonatskiva 

eller skyddslucka. Inkryp-

ningsskydd av stålgaller skall 

vara utfört så att största öpp-

ningen är 150 x 300 mm. 

 

2.4 Brandventilator 
 

Brandventilator skall antingen vara stängd och 

reglad med endast från insidan åtkomlig meka-

nisk reglingsanordning eller ha inkrypningss-

kydd. 

 

Brandventilator av glas eller plast som är be-

lägen lägre än 4 m över markplan eller på annat 

sätt är lätt åtkomlig skall oavsett reglingsanord-

ning ha inkrypningsskydd. 

 

Anmärkning Exempel på inkrypningsskydd 

för brandventilator är stålgaller 

utfört så att största öppning är 

150 x 300 mm. 

 

2.5 Annan öppning 
 

Annan öppning som är större än 150 x 300 mm 

skall ha inkrypningsskydd. 

 

Anmärkning Exempel på inkrypningsskydd är 

stålgaller, lamellglas (pansar-

glas), polykarbonatskiva eller 

skyddslucka. Inkrypningsskydd 

av stålgaller skall vara utfört så 

att största öppning är 150 x 300 

mm. 

 

 

 

 

3.  SKYDDSKLASS 3 
 

Anmärkning Utöver vad som anges nedan 

hänvisas till Försäkringsbolaget 

för bedömning av vad som enligt 

gällande regler är godtagbart. 

 

3.1 Försäkringslokalens omslut-

ningsyta 
 

Omslutningsyta (vägg, tak dörr- och fönster-

enhet m m ) skall - såväl vad avser det bygg-

nadstekniska utförandet som lås och reglings-

anordningar - i sin helhet ge ett efter förhållan-

dena godtagbart skydd mot inbrott och försvåra 

bortförandet av stöldgods. 

 

Anmärkning Icke värmeisolerad yttervägg till 

försäkringslokal (t ex regelvägg 

med ytbeklädnad av plåt, plast, 

träpanel) är som regel inte god-

tagbar. 

 

3.2 Dörr, port och lucka 
 

Dörr ( såväl dörrblad som övriga delar) skall ge 

godtagbart skydd mot inbrott. Dörrblad av trä - 

utom vid dörr mot trafikerad allmän plats - 

skall vara beklädd med stålplåt antingen 

1,5 mm på utsidan eller 1 mm på båda sidor. 

 

Dörr skall vara låst med två av försäkrings-

bolagen godkända låsenheter. Låsen placeras 

med hänsynstagande till dörrenhetens kon-

struktion så att bästa brytmotstånd erhålls - 

normalt får avståndet mellan låsenheterna inte 

understiga 400 mm. 
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För pardörrar gäller dessutom att den ena dör-

ren skall vara reglad upp- och nedtill med säk-

rade kantreglar eller på likvärdigt sätt. 

 

Utgående dörr skall ha bakkantsäkring. 

Slagdörr av trä med instickslås skall förstärkas 

med av försäkringsbolagen godkänd dörrför-

stärkning (långskyltar) på båda sidor. Andra 

dörrtyper t ex skjutdörrar skall förstärkas på 

likvärdigt sätt. 

 

För port och lucka godtas samma eller likvär-

diga utförande som för dörr. 

 

Dörr, port och lucka anses inte låst om nyckel 

kvarlämnats i låset. 

 

Anmärkning 1 Med godkänd låsenhet avses 

godkänt instickslås och god-

känt slutbleck eller godkänt 

hänglås med beslag. Med in-

stickslås förstås lås som är 

monterat i urtag i dörrkanten 

och utgörs av tillhållarlås med 

minst 7 tillhållare eller cylin-

derlås med dubbelcylinder. 

 

Anmärkning 2 Exempel på bakkantsäkring 

är bakkantsbeslag, stiftning 

eller tappbärande gångjärn. 

 

Anmärkning 3 Är dörr mot trafikerad allmän 

plats försedd med ruta av glas 

betraktas rutan som fönster 

och skall vara skyddad med 

inkrypningsskydd av samma 

typ som godkänts för fönster. 

 

3.3 Fönster 
 

Öppningsbart fönster skall vara stängt och in-

vändigt reglat. 

 

Samtliga fönster utom skyltfönster vars nedre 

kant är belägen lägre än 4 m över markplan 

eller som på annat sätt är lätt åtkomligt (t ex 

från balkong, tak, brandstege) skall vara skyd-

dad med inkrypningsskydd. 

 

Anmärkning 1 Med skyltfönster avses mot 

allmän trafikerad plats beläget 

inte öppningsbart fönster med 

ruta av glas med minst 1 m
2
 

yta som används för att visa 

varor. 

 

Anmärkning 2 Exempel på inkrypningsskydd 

är stålgaller, lamellglas (pan-

sarglas), polykarbonatskiva 

eller skyddslucka, Inkryp-

ningsskydd av fast eller låst 

galler skall vara utfört så att 

största öppning är 150 x 

300 mm. 

 

3.4 Brandventilator 
 

Brandventilator skall antingen vara stängd och 

reglerad med endast från insidan åtkomlig me-

kanisk reglingsanordning eller ha inkrypnings-

skydd. 

 

Brandventilator som är belägen lägre än 4 m 

över markplan eller på annat sätt är lätt åtkom-

lig skall oavsett reglingsanordning ha inkryp-

ningsskydd. 

 

Anmärkning Exempel på inkrypningsskydd 

för brandventilator är stålgaller 

utfört så att största öppning är 

150 x 300 mm. 

 

3.5 Annan öppning 
 

Annan öppning som är större än 150 x 300 mm 

skall ha inkrypningsskydd. 

 

Anmärkning Exempel på inkrypningsskydd är 

stålgaller, lamellglas (pansar-

glas), polykarbonatskiva eller 

skyddslucka. Inkrypningsskydd 

av stålgaller skall vara utfört så 

att största öppning är 150 x 300 

mm. 
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4. SKYDDSKRAV INHÄGNAT 

OMRÅDE 

  

Anmärkning Utöver vad som nedan anges 

hänvisas till Försäkringsbolaget 

för bedömning av vad som enligt 

gällande regler är godtagbart. 

4.1 Försäkringslokalens* omslut-

ningsyta 
 

Med försäkringslokal* avses här inhägnat om-

råde som uppfyller nedan angivna krav. 

 

Området där den försäkrade egendomen för-

varas skall vara omslutet av en inhägnad 

(stängsel, vägg, grind, port m m), som i sin hel-

het ger ett efter förhållandena godtagbart skydd 

mot inbrott och försvårar bortförandet av stöld-

gods. 

 

Inhägnaden skall bestå av stängsel eller vägg 

och vara totalt minst 2,20 meter hög varav de 

översta 20 centimetrarna skall utgöras av minst 

två rader taggtråd. Inhägnaden skall ansluta så 

nära till marken att inkrypning under inhäg-

naden förhindras. Inhägnadens fastsättnings-

anordningar, stolpar, stag m m skall vara för-

ankrade i marken på ett godtagbart sätt. 

 

Anmärkning Exempel på godtagbart utför-

ande av stängsel och väggar är 

– flätverksstängsel av minst 

3 mm tjock ståltråd med 

maskstorlek inte överstigande 

50 x 50 mm. 

– vägg av trä minst 25 mm 

tjock. 

– vägg av stålplåt minst 1 mm 

tjock.  

 

4.2 Grind, port och dörr 
 

Grind, port och dörr skall fylla samma krav på 

skydd mot inbrott som stängsel och vägg enligt 

ovan. 

 

Grind, port och dörr skall vara låst med av för-

säkringsbolagen godkänd låsenhet (instickslås 

och slutbleck eller hänglås med beslag ). Beslag 

till hänglås skall ha minst samma motstånds-

kraft mot inbrott som låset. 

 

Vid gångjärnen skall finnas spärranordning som 

förhindrar avlyftning av grind i stängt läge. Port 

och dörr skall vara försedd med likvärdigt 

skydd. 

 

Grind, port och dörr anses inte låst om nyckel 

kvarlämnats i låset. 

 

Anmärkning 1 Med godkänd låsenhet avses 

godkänt instickslås och god-

känt slutbleck eller godkänt 

hänglås med beslag. Med in-

stickslås förstås lås som är 

monterat i urtag i dörrkanten 

och utgörs av tillhållarlås med 

minst 7 tillhållare eller cylin-

derlås med dubbelcylinder. 

 

4.3 Självrisk 
 

Med tillägg till Egendomsförsäkring 11.2 För-

höjd grundsjälvrisk gäller följande: 

 

4.31 Förhöjd grundsjälvrisk 
 

Självrisken är ett halvt basbelopp* vid skada på 

motordrivna fordon liksom stöld av lösa eller 

fast monterade delar, reservdelar eller tillbehör. 


