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numreringen inte alltid är löpande. Ord som skrivs med kursiv stil
förklaras i 13. Definitioner
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Särskilt försäkringsvillkor - Värmekulvert

4. Vad som är försäkrat
Värmekulvert som anges i försäkringsbrevet. Med värmekulvert avses ett ledningssystem i
mark för distribution av värme och varmvatten. I ledningssystemet ingår rörledning, värmeisolering och skyddshölje.

5. Vad försäkringen gäller för
Ersättning betalas för oförutsedd fysisk skada på värmekulvert inom den försäkrade fastigheten. Vid ersättningsbar skada på värmekulvert betalas även ersättning för kostnad för lokalisering och friläggning för att möjliggöra reparation samt kostnad för återställande efter sådan
reparation.

6. Vad försäkringen inte gäller för
Observera även de generella undantagen i försäkringsvillkoret Allmänna avtalsbestämmelser,
GJAA 800, 6 (Vad försäkringen inte gäller för).
Ersättning betalas inte för skada
• som beror på bristande funktion på grund av feldimensionering, otillfredsställande inreglering eller liknande
• som består i förlust av värmeenergi eller värmebärare, som är av sådan art att den inte
påverkar egendomen användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal service eller
justering
• på värmekulvert som inte är provad och godkänd i vedertagen ordning
• genom ras eller skred som orsakas av markarbeten
• genom sprängningsarbete.

10. Skadevärderings- och ersättningsregler
Observera även skadeersättningsreglerna i försäkringsvillkoret Allmänna avtalsbestämmelser,
GJAA 800, 10 (Skadevärderings- och skadeersättningsregler).

10.1 Värmekulvert som återställs
Skadan värderas till reparationskostnaden inklusive kostnad för lokalisering och friläggning av
skadestället samt återställande efter reparationen.
Från reparationskostnaden görs avdrag med 5 % per år, dock sammanlagt högst 80 %. Inget
åldersavdrag görs de första tio åren räknat från tidpunkten då värmekulverten första gången
togs i bruk.
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10.2 Kostnader som inte ersätts
Ersättning betalas inte för merkostnader som beror på forceringsåtgärder, t.ex. reparation på
övertid, inköp till överpris för snabbare leverans eller transport på annat sätt än med sedvanligt
transportmedel.

11. Självrisk
11.1 Grundsjälvrisk
Vid varje skada avgår från de sammanlagda kostnaderna för skada, röjning och räddning en
grundsjälvrisk som är 20 % av prisbasbeloppet. Avtal kan träffas om annan grundsjälvrisk,
vilken då anges i försäkringsbrevet.

13. Definitioner
Värmekulvert
Ledningssystem i mark för distribution av värme och varmvatten. I ledningssystemet ingår
rörledning, värmeisolering och skyddshölje.
I övrigt se Allmänna försäkringsvillkoren.
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