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B300:3 Cistern- och oljeskadeförsäkring
Försäkringsvillkor gäller från och med 2015-01-01
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 Egendomsförsäkring (moment A, B och D nedan) och/eller Ansvarsförsäkring (moment C och D nedan) i grundvillkoren och i försäkringsbrevet angivna villkor i
övrigt gäller följande ändringar och tillägg.
Det framgår i försäkringsbrevet vilka av nedanstående moment som omfattas av försäkringen.

A. Cisternförsäkring
6. Försäkrad egendom
Försäkringen omfattar i försäkringsbrevet angiven cistern* med innehåll.
* Definition – Cistern
Med cistern avses en reservoar, tank eller annan behållare för förvaring av vatten eller andra
vätskor. Till cistern räknas även från denna gående rörledningar till och med närmast cisternen
befintlig ventil.

8. Försäkringsbelopp
Försäkringen gäller med det försäkringsbelopp som framgår av försäkringsbrevet för cistern
och/eller innehåll.

10. Vad försäkringen gäller för
10.11 Cistern och/eller innehåll
Försäkringen omfattar skada på cistern till följd av
• brand, enligt punkt 10.2 i grundvillkoret
• maskinskada, enligt punkt 10.10.1 i grundvillkoret.
10.11.2 Innehåll
Försäkringen omfattar skada till följd av
• brand, enligt punkt 10.2 i grundvillkoret
• plötslig och oförutsedd förlust, förstöring eller förorening av vätska som rinner ut från cisternen.
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10.11.3 Undantag
Försäkringen gäller inte för skada
• genom stöld eller svinn
• genom långsamt utträngande vätska (diffusion)
• som består i förslitning, förbrukning, korrosion (till exempel rost eller frätning), beläggning,
• avsättning eller annan gradvis försämring såsom viktförlust, röta, mögel eller åldrande
• på innehåll i cistern vid dess hantering eller lagring genom blandning med annat ämne
eller vätska. Dock ersätts sådan skada om den orsakats av ersättningsbar skada enligt
punkt 10.11.1 ovan
• som uppstår på andra föremål än den försäkrade cisternen med innehåll
Försäkringen gäller inte heller för destruktion av utrunnen vätska.
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B. Oljeskadeförsäkring – egen egendom
6. Försäkrad egendom
Försäkringen gäller för skada på försäkringstagarens egendom – till vilken även mark, sjö,
vattendrag och vattentäkt räknas.

8. Försäkringsbelopp
Försäkringen gäller med i försäkringsbrevet/beviset angivet försäkringsbelopp.
Försäkringsbeloppet gäller såsom första risk.

10. Vad försäkringen gäller för
10.12 Oljeskada – egen egendom
10.12.1 Oljeskada
Försäkringen gäller för skada genom oberäknad utströmning av olja* från i försäkringsbrevet
angiven cistern (även bergrum) med tillhörande rörsystem.
* Definition – Olja
Med olja avses enligt detta villkor, utöver vad som normalt sett menas, även brandfarlig vätska
enligt förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.
10.12.2 Undantag
Försäkringen gäller inte för
• skada på den läckande cisternen med tillhörande rörsystem
• utrunnen olja
• skada som är ersättningsbar genom brandförsäkring eller cisternförsäkring
• skada genom inblandning av olja i annan vätska än yt- eller grundvatten
• skada som en följd av normalt och beräkneligt spill
• skada i följd av trafik med fordon, för vilket trafikskadelagen äger tillämpning.

C. Oljeskadeförsäkring – tredje man tillhörig egendom
4. Vad försäkringen gäller för
4.1 Försäkringens omfattning
Försäkringen omfattar skada till följd av utströmmande olja från
• cistern (även bergrum) med tillhörande rörsystem, som ägs eller uteslutande används av
försäkringstagaren
• tankbil eller tankvagn, som disponeras av försäkringstagaren för transport till försäkrings
tagarens anläggning eller från denna utan mellanlagring.
4.2 Åtagande
Vid skadeståndskrav – som kan omfattas av försäkringen och som beräknas överstiga avtalad
självrisk – åtar sig bolaget gentemot den försäkrade att
• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
• förhandla med den som kräver skadestånd
• föra den försäkrades talan vid rättegång och därvid betala de rättegångskostnader som
den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan,
även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids
• betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge.
4.3 Sak- och miljöskada
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för sak- och miljöskada* samt förmögenhetsskada
som är en direkt följd av sådan ersättningsbar skada enligt 4.1 och som drabbar skadelidande.
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*Definition – Miljöskada
Med miljöskada avses skada genom
• förorening av vattendrag, sjöar eller andra vattenområden
• förorening av grundvatten
• ändring av grundvattennivån
• luftförorening
• markförorening
• buller
• skakning, eller
• annan liknande störning

5. Undantag – begränsningar
5.18 Spill
Försäkringen gäller inte för skada genom normalt och beräkneligt spill.
5.19 Trafik med mera
Försäkringen gäller inte i den mån skadan kan ersättas enligt
• Järnvägstrafiklagen (1985:192) eller
• Trafikskadelagen (1975:1410) för skada till följd av trafik.

6. Försäkringsbelopp – Högsta ersättning
Försäkringsbeloppet ingår i det totala försäkringsbeloppet för Ansvarsförsäkring som anges i
försäkringsbrevet och utgör högsta ersättning som bolaget sammanlagt betalar för skadestånd,
utrednings-, förhandlings- och räddningskostnader.

D. Gemensamma bestämmelser
3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada inom Sverige.

9. Självrisk
Vid varje skadetillfälle dras från beräknad skadekostnad ett belopp som utgör den försäkrades
självrisk. Självrisken framgår av försäkringsbrevet.

11. Säkerhetsföreskrifter
Den försäkrade ska utöver de föreskrifter som anges i grundvillkor för Egendomsförsäkring,
punkt 11, även iaktta nedan angivna föreskrifter.
11.7 Cistern
För cistern som innehåller brännbar, explosiv eller frätande vätska ska i författning eller av myndighet meddelade föreskrifter iakttas. Dessa föreskrifter återfinns bland annat i
• Arbetsmiljöverkets författningssamling om användning av trycksatta anordningar
(AFS 2002:01)
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om öppna cisterner och rörledningar (MSBFS 2011:8).
11.7.1 Avstånd till uppvärmningsanordning
Uppvärmningsanordning eller bar eld i någon form måste vara placerad på minst 15 meters avstånd från cistern för brännbar vätska.
11.7.2 Påfyllning och tappning
Vid påfyllning eller tappning – dock minst en gång om året – ska vätskekvantiteten i cistern,
som rymmer mer än 50 m3 mätas och journalföras såväl före som efter påfyllningen respektive
tappningen. Journalen ska vid skada eller då bolaget så begär kunna uppvisas.
Denna bestämmelse avser inte kontinuerlig tappning. Vid sådan tappning ska kontroll av normalt läckage och svinn ske genom annan lämplig åtgärd.
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11.7.3 Jordning och åskledare
Cistern för brännbar vätska ska vara elektriskt jordad. Cistern som inte är av plåt ska dessutom
vara försedd med åskledare.
11.7.4 Uppvärmning
Vid uppvärmning av i cisternen brännbar vätska på annat sätt än genom varmvatten eller mättad ånga med högst 0,8 MPa övertryck, ska anordningen vara utförd enligt Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps anvisningar.
11.7.5 Över- och undertryck
Cistern ska vara utförd på sådant sätt eller försedd med sådana anordningar att fara för bristning av cistern genom övertryck eller vakuum elimineras.
11.8 Oljeskada
Den försäkrade ska iaktta i författning eller av myndighet meddelad föreskrift i syfte att begränsa skada genom utströmning av olja.
11.8.1 Säkerhetsutrustning
För att begränsa skada och för att kunna göra ett snabbt ingripande vid oljeutströmning ska
anläggningen ha tillgång till nödvändig utrustning för att begränsa skadan och för sanering av
olja samt tillse att berörd personal har nödvändig utbildning i användandet utrustningen.
11.9 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift
Om säkerhetsföreskrifter som anges i 11.7–11.8 ovan inte iakttas vid skada kan avdrag göras på
annars utgående sammanlagd ersättning. Avdraget kan vid allvarlig försummelse bli så stort att
ingen ersättning lämnas. Avdraget får dock inte vara större än vad som följer av X Allmänna
avtalsbestämmelser 4.6.1.

X. Allmänna avtalsbestämmelser
Försäkringen gäller med allmänna avtalsbestämmelser enligt villkor K302 eller för försäkringen gällande grundvillkor.
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