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4.8 Cisternförsäkring 
Med tillämpning av det allmänna villkoret N01, alternativt F01, i övrigt gäller för denna försäkring 
följande kompletteringar och ändringar. 
 
4.8.1 Omfattning 
Försäkringen omfattar 

- cistern och gäller för skada enligt 1.7.1 (Brand) i Kap 1 ovan. 
 
Definition.  
Till cistern räknas även från denna gående rörledningar t o m närmast cisternen befintlig ventil. 

- innehåll i cistern och gäller enligt 1.7.1 i Kap 1 och dessutom för skada genom plötslig och 
oförutsedd förlust, förstöring eller förorening av den vätska som rinner ut från eller finns i 
cisternen. 

 
Undantag  
Ersättning lämnas inte för skada 

- genom normalt svinn eller stöld 
- genom långsamt utträngande vätska (diffusion) 
- på innehåll vid dess hantering eller lagring genom blandning med annat ämne eller annan 

vätska. Dock ersätts sådan skada som orsakats av ersättningsbar skada enligt sådan som anges 
för cistern ovan. 

- som uppstår på andra föremål än försäkrad cistern jämte innehåll inom och utom 
försäkringsställe genom att vätska rinner ut från cisternen. 

-  
Särskild självrisk 
Sjävrisken är 185 000 kr vid skada enligt 1.7.1.8 (Storm eller hagel) i Kap 1 på ytterbeklädnad 
(isolerng och täckplåt). 
 
4.8.2 Säkerhetsföreskrifter 
Utöver vad som anges 1.9 (Säkerhetsföreskrifter) i Kap 1 gäller följande: 

1. För cistern som innehåller brännbara eller frätande vätskor skall, om cisternen är beställd efter 
1953 09 15, av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) utarbetade och av Kungl 
Arbetarskyddsstyrelsen godkända bestämmelser vara uppfyllda. Där dessa bestämmelser inte är 
tillämpliga - t ex för cistern av betong och cistern med flytande tak - skall cistern vara godkänd 
av Kungl Kommerskollegium. 

2. Utan Försäkringsgivarens medgivande får inom 15 meter från cistern för brännbar vätska eller i 
sådan cistern inte finnas uppvärmningsanordning för olja, eldstad eller bar eld i någon form. 

3. Vid påfyllning och tappning - dock minst en gång om året – skall vätskekvantiteten i cistern 
som rymmer mer än 50 kbm mätas och journalföras såväl före som efter påfyllningen 
respektive tappningen. Journalen skall vid skada samt då så begärs företes för 
Försäkringsgivarens representant 

4. Cistern för brännbar vätska skall vara elektriskt jordad. Cistern som inte är av plåt skall 
dessutom vara försedd med åskledare.  

5. Uppvärms i cistern befintlig brännbar vätska på annat sätt än medelst varmvatten eller mättad 
ånga med högst 0,8 Mpa övertryck, skall anordningen vara utförd enligt 
Sprängämnesinspektionens anvisningar (se Statens Brandnämnd/Brandinspektion utgivet 
cirkulär). 
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6. Cistern skall vara så utförd eller försedd med sådana anordningar att fara för bristning av 
cistern genom övertryck eller vakuum undanröjs. 

 
4.8.15.3 Maskin- och Inbrottsförsäkring 
Följande tilläggsvillkor gäller endast om det anges i försäkringsbrevet 
 
MASKINFÖRSÄKRING 
 
Vad avser cistern omfattar försäkringen, utöver vad som angetts under 4.8.1 ovan, även skada enligt 
1.7.7 (Maskinförsäkring) i Kap 1. 
 
Särskild självrisk 
Självrisken är 10 % av skadebeloppet, dock lägst 7 200 kr och högst 75 000 kr, vid skada  
enligt 1.7.7 i Kap 1. 
 
INBROTTSFÖRSÄKRING 
Vad avser cistern omfattar försäkringen, utöver vad som angetts under 4.8.1 ovan, även skada enligt 
1.7.3.1 (Stöld och skadegörelse genom inbrott) i Kap 1 och omfattar 

- cisterner med tillhörande rörledningar samt pumpanordning (mätare) belägna utanför byggnad 
såväl under som ovan jord 

- innehåll i sådana cisterner. 
 
Skyddskrav  
Som lokal enligt 1.7.3.1 ovan, anses här även cistern. 
Utöver i Skyddsklass 1 ovan angivna krav, gäller att påfyllnings- och tappanordningar samt andra 
öppningar skall vara försedda med betryggande låsanordningar anpassade för ändamålet, t ex hänglås. 
Skyddsnivån skall därvidlag vara i paritet med godkända hänglås *) i hänglåsklass 4. 
*) Här avses hänglås upptagna bl a i Svenska Stöldskyddsföreningens Säkerhetsguide. 
 

 


