Nordeuropa Försäkring AB
SÄRSKILDA VILLKOR
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PLASTHALL/TÄLT

F30:1

FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET

1.9.1.13 Säkerhetsföreskrift Plasthall/Tält
För försäkringen gäller följande särskilda säkerhetsföreskrifter vid brand i plasthall/tält.
Med plasthall/tält här nedan förstås lokal som omslutes av duk (vävnad eller plast).
Duken uppbärs genom luftövertryck.
Varmluftspanna
Stosar för luftförbindelse mellan varmluftspanna och plasthall bör inte vara utförda så att de lossnar
eller pannan förflyttas om hallen kommer i svajning eller lägger sig ned.
Varmluftspanna ska vara godkänd av vederbörande myndighet.
Pannväggens avstånd till plaststos eller annan brännbar del får inte understiga 0,5 m.
Varmluftspannans eller pannhusväggens avstånd till plasthallen får inte understiga 1,5 m.
För användning av byggtork fordras försäkringsbolagets godkännande.
Duk
Till plasthall hörande duk ska inte ha lägre värde på rivhållfastheten än 60 kp, bestämd enligt gällande
SIS- eller PRnorm. I leveransintyg skall anges om duken underhåller förbränning eller inte.
Duken skall ha goda åldringsegenskaper.
Sammankopplade plasthallar
Där flera hallar är sammankopplade med förbindelsegångar, skall var och en av dessa hallar ha separat
lufttillförsel och kunna fungera som separat enhet. Förbindelsegångar skall i sådana fall vara utrustade
med en dörr i vardera änden.
Instruktioner och leveransintyg
För plasthallens drift och skötsel skall finnas lämplig instruktion, som bl a föreskriver vilka åtgärder
som bör vidtas vid storm eller vid annat fall som avviker från normal drift.
Vidare skall av instruktionen framgå vilka rutiner och åtgärder som är nödvändiga för hallens
underhåll och drift. Sådan instruktion skall finnas i skriftlig form och vara lättillgänglig och väl synligt
placerad inom hallen.
Instruktionen skall vara delgiven för hallens drift och skötsel ansvarig personal.
Oavsett vad som anges i instruktionen gäller att bestämmelserna i detta villkor skall vara uppfyllda.
Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts
Med avvikelse från huvudregeln åtar sig Försäkringsgivaren att när åsidosättandet haft betydelse för
skadan ändå betala viss ersättning då säkerhetsföreskrifterna ovan inte följts.
Den del av skadan som inte ersätts enligt huvudregeln ersätts ändå men med ett avdrag med
20%, dock lägst ett och högst 10 basbelopp.

