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K 325:1 Hästgårdsförsäkring
Försäkringsvillkor gäller från och med 2007-01-01
Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring.
Samtliga dessa villkor är indelade efter ett gemensamt
system. Detta medför att numreringen inte alltid är
löpande.
Med tillämpning av grundvillkoren i övrigt gäller följande kompletteringar och ändringar.

10.11.1 Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd
fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom ingående i objekttyperna:
• 5.15 Övriga inventarier
• 5.16 Annans egendom förutsatt att den tillhör objekt
typ enligt 5.15

I Egendomsförsäkring

Ersättningen är begränsad till 2 basbelopp om inte annat anges i försäkringsbrevet.
Se säkerhetsföreskrifter 11.4.8 och 11.4.9.

5. Objekttyper
Med ändring/tillämpning av grundvillkoret i övrigt
omfattar hästgårdsförsäkringen följande tillkommande objekttyper enligt nedan:
5.15 Övriga inventarier

Härmed avses
• seldon, sadlar, remtyg, vagnar, sulkyer och tävlingskläder.
5.16 Annans egendom

Med annans egendom avses egendom i verksamheten,
dock inte hästar, som är i försäkringstagarens vård
men tillhör annan än försäkringstagaren eller arbetstagare.
I egendomens värde ingår även kostnader som försäkringstagaren lagt ned på denna egendom.
5.17 Djur

Härmed avses nötkreatur, får, getter, svin, fjäderfä,
strutsar, vilt i byggnad, hägn eller voljär som ingår i
verksamheten. Hästar omfattas dock inte.

6. Försäkrad egendom
6.2 Fribelopp

Med ändring/tillämpning av grundvillkoret i övrigt
omfattar hästgårdsförsäkringen även följande egendom till nedan angivna belopp. Försäkringsbeloppen
kan höjas – tilläggsbeloppet anges i försäkringsbrevet.
Övriga inventarier enligt 5.15
Annans egendom enligt 5.16
Djur enligt 5.17

2 basbelopp
2 basbelopp
1 basbelopp

10. Skadehändelser
10.11 Allriskförsäkring för viss egendom

Med ändring/tillämpning av grundvillkoret i övrigt omfattar hästgårdsförsäkringen allriskskada enligt nedan.
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10.11.2 Försäkringen gäller inte för skada
• som består i självförstörelse, till exempel självsprickor,
vittring, färg- eller formförändring eller slitage eller
förbrukning
• skada genom djur eller insekter

11. Säkerhetsföreskrifter
Samtliga säkerhetsföreskrifter som anges i grundvillkoret gäller även för hästgårdsförsäkringen.
För hästgårdsförsäkringen gäller dessutom nedan
angivna säkerhetsföreskrifter.
11.1 Allmänna föreskrifter

Den försäkrade
• ska iaktta aktsamhet och vidta åtgärder för att förebygga skada. Detta innebär bland annat att ordningen ska vara god i utrymmen där brand lätt kan uppstå (till exempel pannrum eller foderberedningsutrymme)
• ska följa de föreskrifter och regler som meddelas av
veterinär eller besiktningsman
• ska följa de föreskrifter som anges i lag eller förordning till exempel om djurskydd eller om hälso- och
miljöfarliga varor
• ska följa de föreskrifter som anges i Jordbruksverkets
byggråd (JBR)
• ska följa de råd och anvisningar som har utarbetats
av Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK)
11.2.9 Brandfarlig sysselsättning
11.2.9.1 Öppen eld

Öppen eld får inte förekomma inom 15 meter från byggnad eller upplag av lättantändliga ämnen.
Öppen eld får inte förekomma i djurstall eller annan
byggnad med brännbart material eller lättantändliga
ämnen.
Eld eller annan brandfarlig verksamhet får inte handhas på sådant sätt att brand kan uppstå.
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11.2.9.2 Upplag

11.2.10.3 Värmeapparat med mera

Upplag av lättantändliga ämnen får inte ﬁnnas inom 15
meter från byggnad.

Värmeapparat ska vara godkänd för den lokal den används i.
Elvärmeapparat ska vara typgodkänd av Svenska
Elektriska Materialkontrollanstalten (SEMKO), behörig myndighet eller rekommenderad av LBK för
ändamålet.
Energigaseldad elvärmeapparat ska vara typgodkänd
av Svenska Gasverksföreningen, Sveriges Provningsoch Forskningsinstitut (SP) eller behörig myndighet
för ändamålet.
Värmeapparat med ﬂytande bränsle ska vara typgodkänd av SP eller behörig myndighet.
Anordningar där risk för överhettning föreligger, till
exempel spisplattor och kaffebryggare ska vara försedda med ej urkopplingsbar timer.

11.2.9.3 Bränning av halm eller avfall

Bränning får förekomma endast enligt myndigheternas
anvisningar.
Detta innebär bland annat att:
• miljöfarligt avfall normalt inte får brännas
• i god tid innan bränningen påbörjas ska anmälan
göras till kommunens räddningstjänst.
Bränning får inte utan särskilt tillstånd av kommunens
räddningstjänst ske närmare byggnad eller upplag av
lättantändliga ämnen än 75 meter.
Avståndet till brännbar växande gröda, skog, fordon
eller maskiner måste vara minst 40 meter. Vid bränning av stubb och halmrester på fält måste dessutom ett
bälte på minst 2 meters bredd plöjas runt det område
som ska eldas.
Bränning får inte påbörjas då stark vind råder eller
förväntas enligt väderleksrapporten.
11.2.9.4 Upptining

Upptining med elström får utföras endast av behörig
elinstallatör. Svetslåga, blåslampa, varmluftspistol eller
dylikt får inte användas.
11.2.9.5 Tobaksrökning

Tobaksrökning får inte ske
• i djurstall
• i lokal med brännbart material eller lättantändligaämnen, eller i andra lokaler där brandskada på grund
av tobaksrökning kan uppstå
• vid upplag med brännbart material, lättantändliga
ämnen eller annat som kan antändas av tobaksrökning.

11.2.10.4 Transportanordningar

Med transportanordningar avses anordningar som
transporterar foder, spannmål och dylikt horisontellt
eller vertikalt, till exempel elevatorer, skruvar, transportﬂäktar och bandtransportörer.
• Bandtransportör för horisontella transporter ska
vara försedd med varvtalsvakt enligt LBK:s rekommendationer.
• Elevator för vertikala transporter som har skopor
monterade på rem ska vara försedd med av LBK
rekommenderad låghastighetsvakt
• Alla lager ska vara av kul- eller rullagertyp och vara
inbyggda så att de är skyddade mot föroreningar
(dammtätt utförande)
• Alla lager, transmissioner och elutrustningar ska
vara lätt åtkomliga för rengöring och kontroll
• Höfördelare ska i ihopskjutet läge via inspektionsplattform vara lätt åtkomlig för daglig rengöring och
kontroll av elutrustning med mera.
11.2.10.5 Krossar och kvarnar

11.2.10 Värmeanordningar
11.2.10.1 Uppvärmning och torkning

Uppvärmnings- och torkanläggning samt hetvattentvätt ska anordnas enligt LBK:s rekommendationer.
Det innebär bland annat speciella krav på utförande
av pannrum, luft- och rökkanaler samt förvaring av
bränsle. Beträffande elevatorer och andra transportanordningar, se 11.2.10.4.
Innan uppvärmnings- eller torkanläggning tas i bruk
ska den godkännas av bolaget.
11.2.10.2 Bränsle

Bränsle (till exempel eldningsolja, energigas, ved, ﬂis
eller halm) ska hanteras och förvaras enligt LBK:s
rekommendationer.
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Alla nytillverkade krossar och kvarnar med remtransmission som installeras efter 1996-01-01 ska vara försedda med varvtalsvakt enligt LBK:s rekommendationer. Varvtalsvakt ska kontrolleras varannan månad
enligt LBK:s rekommendationer.
11.2.11 Allmänt

Motorfordon, motorredskap och stationär förbränningsmotor ska hållas i gott skick och motorn hållas ren och fri från lättantändliga ämnen. Elsystem,
inklusive huvudströmbrytare, på motorredskap och
stationära förbränningsmotorer ska uppfylla kraven
SBF 127.
Självgående maskin för skördearbete med mera ska
alltid vara försedd med huvudströmbrytare. Annan
uppställningsplats än som anges i 11.2.12 – 11.2.15 får
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endast användas efter samråd med bolaget och kommunens räddningstjänst.

11.2.15 Uppställning av motordrivna fordon vars batteri
är bortmonterat

11.2.12 Uppställning av traktorer, skördetröskor och
andra motorredskap

Motordrivna fordon får ställas upp i annan lokal än garage under förutsättning att startbatteriet har avmonterats före placeringen på uppställningsplatsen. Motorn
får inte stannas eller startas i sådan lokal.

11.2.12.1 Med dieselmotor, godkänt elsystem och
huvudströmbrytare enligt SBF
Krav på lokal

Lokalens golv ska vara av obrännbart material.
Brännbart material (oskyddat trä eller annan brännbar konstruktion) får inte ﬁnnas närmare än 2 meter
ovanför motorredskapet och i övrigt inte närmare än 1
meter från motorredskapet.
Angivna avstånd får minskas till hälften om brännbart material eller konstruktion förses med tändskyddande beklädnad. Tändskyddande beklädnad ovanför
uppställningsplatsen ska minst täcka en yta motsvarande redskapets längd respektive bredd, öka med en
meter på var sida om redskapet.
Krav på avstånd till lättantändliga ämnen

Hö, halm eller upplag av andra lättantändliga ämnen
får inte ﬁnnas närmare redskapet än 6 meter.
11.2.12.2 Med dieselmotor och ej godkänt system
enligt SBF
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11.2.16 Tillfällig inkörsel i annan lokal än garage

Inkörsel med motorredskap får ske för transportändamål. Motorredskapet får inte vara kvar i lokalen längre
tid än som behövs för att utföra arbetsuppgifterna.
Inkörsel i djurstallar får endast ske med dieseldrivet motorredskap. Om motorredskapet inte omfattas
av SBF ska elsystemet med huvudströmbrytare ändå
säkerhetsmässigt ligga i nivå med SBF 127. Inkörsel
i djurstallar med icke dieseldrivet motorredskap får
dock undantagsvis ske, efter medgivande av bolaget,
om elsystemet med huvudströmbrytare säkerhetsmässigt ligger i nivå med SBF 127. Vid inkörsel i djurstall
ska alltid en brandsläckare av lägst typ 34 A 233 BC
med minst 6 kg pulver (eller motsvarande) ﬁnnas i
lokalen. Samtliga motorredskap, utom sådana med
dieselmotor ska vara försedda med gnistsläckare.
Minst 1 meters avstånd ska hållas mellan det heta
avgasröret och brännbart material eller lättantändliga
ämnen.
Icke dieseldrivna motorer får inte stannas och åter
startas i sådan lokal.

Får inte ställas upp i byggnad.
11.2.17 Stationär förbränningsmotor

11.2.13 Uppställning av personbilar, lastbilar och andra
motorfordon

Stationär förbränningsmotor ska vara försedd med
gnistsläckare.
Stationär förbränningsmotor ska utomhus placeras
minst 6 meter från byggnad och från upplag av lättantändliga ämnen. Motorn får placeras inomhus om
lokalen uppfyller kraven för garage och avgasrör utformas i samråd med bolaget enligt rekommendationer
för skorsten i LBK:s rekommendationer.

11.2.13.1 Med dieselmotor

Anmärkning

Lokalen ska uppfylla bestämmelserna för garage.

Gäller även traktor i stationär drift.

11.2.14 Undantag – uppställning av motordrivna fordon

11.2.18 Gasdrift eller batteridrift

Uppställning av
• motorredskap som väger mindre än 600 kg (till exempel åkgräsklippare, minigrävare och snöskotrar)
• person- och lastbilar med dieselmotor och som inte
omfattas av SBF men som har elsystem med huvudströmbrytare som säkerhetsmässigt ligger i nivå med
SBF 127, kan efter bolagets medgivande få ställas upp
enligt 11.2.12.1.

Uppställning och inkörsel av gasdrivet eller batteridrivet motorfordon eller motorredskap samt uppställning
av gasdriven stationär motor får endast ske efter bolagets godkännande.

11.2.12.3 Med ej dieseldriven motor

Lokalen ska uppfylla bestämmelserna för garage.
11.2.12.4 Motorredskap som inte omfattas av SBF

Lokalen ska uppfylla bestämmelserna för garage.

S9563.indd 3

11.2.19 Laddning av batterier

Laddning av batterier ska utföras i ett väl ventilerat utrymme, enligt LBK:s rekommendationer.
I djurstallar får laddning endast ske på särskilt avskärmad plats enligt LBK:s rekommendationer. I lokal
av typ foderutrymme och loge får laddning endast ske i
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särskilt rum med golv, väggar, tak och dörr vilka samtliga uppfyller brandklass EI 60 och är försedda med
tändskyddande beklädnad.
Laddningsplats för fodervagn ska alltid vara avskild
från påfyllningsplats.

II Avbrotts- extrakostnads- och
hyresförlustförsäkring

11.2.20 Tankning och förvaring av motorbränsle

7.3 Undantag

Tankning av motorfordon eller motorredskap får inte
ske inomhus eller inom 6 meter från byggnad. Tankning
får aldrig ske då motorn är igång.
Förvaring av motorbränsle och andra brandfarliga
vätskor ska ske enligt LBK:s rekommendationer.
11.2.21 Cistern för brandfarliga vätskor

Cistern ska uppfylla vad som sägs i förordningen om
brandfarliga vätskor inklusive gällande tillämpningsföreskrifter.
Cistern ska vara försedd med elektroniskt överfyllnadsskydd.
Besiktning av cistern för brandfarliga vätskor med
tillhörande utrustning och skyddsanordningar ska utföras av sakkunnig person dels när den tas i bruk, dels
därefter vart 12:e år. Den sakkunnige ska vara auktoriserad av SWEDAC (Styrelsen för teknisk ackreditering) eller annan behörig myndighet. Intyg över utförd
besiktning ska av försäkringstagaren visas för bolagets
representant på begäran. Besiktningskravet gäller inte
för cistern som är placerad utomhus på betonggolv.
11.4 Inbrottsförsäkring

Kraven enligt grundvillkoret på låsanordning gäller
inte byggnadsdel med djur. Kravet på låsanordning
gäller däremot för lokal i djurstall.

7. Försäkrade skadehändelser
Samtliga undantag som anges under motsvarande
rubrik i grundvillkoret 7.3 gäller även för hästgårdsförsäkringen.
För hästgårdsförsäkringen gäller dessutom följande
undantag:
Som vara räknas inte häst, varför ersättning inte
lämnas för förväntade inkomster från hästförsäljning.
Ersättning lämnas inte heller för förväntade inkomster
från tävlingsverksamhet eller tävlingsarrangemang.

III Ansvarsförsäkring
5. Undantag och begränsningar
Samtliga undantag som anges under motsvarande
rubrik i grundvillkoret gäller även för hästgårdsförsäkringen.
För hästgårdsförsäkringen gäller dessutom följande
undantag enligt 5.21.
5.21 Trav och galopp

Försäkringen gäller inte för skadeståndsskyldighet
som kan åläggas den försäkrade
• såsom innehavare av trav- eller galopphäst
• såsom tränare, kusk eller ryttare om skada inträffat
inom trav- eller galoppbaneområdet
• i egenskap av arrangör eller deltagare i trav- eller
galopptävling.

11.4.8 Stöld

Försäkringstagaren ska iaktta rimlig aktsamhet för att
förhindra stöldskada. Exempel på rimlig aktsamhet är
att egendomen hålls under uppsikt eller låses in i lokal
eller inhägnad, eller låses fast så att egendomen inte
utan stora svårigheter kan stjälas.

X Allmänna avtalsbestämmelser
Försäkringen gäller med Allmänna avtalsbestämmelser enligt villkor K302:2 eller enligt X Allmänna avtalsbestämmelser i för försäkringen gällande grundvillkor.

11.4.9 Allmän aktsamhet med lös egendom

Försäkringstagaren ska ta hand om egendomen på ett
tillfredställande sätt med hänsyn till egendomens art
och värde.
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