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Gäller från och med 2014-01-01
Med upphävande av häremot stridande bestämmelser i Allmänna
villkoren gäller för denna försäkring nedanstående bestämmelser.
Om stormskadeförsäkring inte tecknats gäller dock endast vad
som sägs i 1, 2 och 3.2.
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1. Definitioner
Med plasthall här nedan förstås lokal som omsluts av duk (vävnad eller plast). Duken uppbärs
av fast konstruktion (inte genom luftövertryck).

2. Ersättnings- och skadevärderingsregler
2.1
Skada på duk värderas till och ersätts med kostnaden för återställandet, dock högst med det
genom ålder, slitage och omodernitet nedskrivna värdet. Nedskrivning skall göras med 1,25%
per månad på nyanskaffningsvärdet, räknat från den tidpunkt plasthallen första gången
sattes upp, dock högst med 75 %. För övriga delar av plasthallen gäller Allmänna villkorens
bestämmelser.

2.2
Ersättning lämnas inte för den värdeminskning som egendomen efter verkställd reparation kan
ha undergått genom skadan.

2.3
Visar det sig vid skada att försäkringsbeloppet är lägre än nyanskaffningsvärdet för plasthall av
samma eller lika ändamålsenligt slag ersätts av skadan endast så stor del som försäkringsbeloppet utgör av sagda värde.

3. Säkerhetsföreskrifter och anvisningar
3.1 Förankring och bärande konstruktion
3.11
Förankringen mot mark dimensioneras med 1,5-faldig säkerhet mot lyftning enligt Svensk
Byggnorm och så att horisontella rörelser förhindras.

3.12
Förankring av betong skall uppfylla gällande statliga bestämmelser för betongkonstruktioner.

3.13
Bärande konstruktion och dess fastsättning vid markförankringen skall vara dimensionerad för
belastningar enligt Svensk Byggnorm.

3.2 Uppvärmningsanordningar
Uppvärmningsanordningar skall uppfylla bestämmelserna i Svensk Byggnorm. Varmluftspanna
skall vara godkänd av vederbörande myndighet. Varmluftspannas eller pannhusväggs avstånd
till plasthallen får inte understiga 1,5 meter. För användning av bygg tork fordras Gjensidiges
godkännande.
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3.3 Duk
3.31
Till plasthall hörande duk skall inte ha lägre värde på rivhållfastheten än 50 kp bestämd enligt
gällande SIS- eller PR-norm. I leveransintyg skall anges om duken är av svårantändligt material
eller inte. Duken skall ha goda åldringsegenskaper.

3.32
Fogar i duk skall ha minst samma rivhållfasthet som duken i övrigt.

3.33
Förankring av duken vid bärande konstruktion skall vara dimensionerad för belastningar enligt
Svensk Byggnorm.

3.4 Fasta föremål intill duk
3.41
Belysningsarmaturer och liknande installationer med skarpa kanter skall vara anordnade så att
rivskador i duken förhindras.

3.42
Inredning, lagrat gods, pallställ etc med skarpa hörn och kanter skall vara anordnade så att
rivskador i duken förhindras.

3.43
Bärande konstruktion och dukens infästningsanordningar skall vara så utformade att de inte
orsakar skador på duken.

3.5 Leveransintyg
I samband med leverans eller slutbesiktning skall till försäkringstagaren överlämnas leveransintyg som visar att plasthallen uppfyller bestämmelserna i detta villkor. Sådant leveransintyg
skall även finnas om leverantör och försäkringstagare är samma firma eller person. Leveransintyget skall på begäran uppvisas för Gjensidige.
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