
 
 
 

1 

Written Insurance Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm writteninsurance.se 

Oljeskadeförsäkring 
WINE13-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gäller från och med den 1 januari 2022 
 
 
 
 



 
 
 

2 

Written Insurance Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm writteninsurance.se 

 
Innehåll 
1 Vem försäkringen gäller för .......................................................................... 3 
2 När försäkringen gäller ................................................................................. 3 
3 Var försäkringen gäller ................................................................................. 3 
4 Vad försäkringen gäller för ........................................................................... 3 

4.1 Försäkringens omfattning ...................................................................... 3 
5 Vad försäkringen inte gäller för – Undantag ................................................. 4 

5.1 Försäkringen omfattar inte .................................................................... 4 
6 Försäkringsbelopp ........................................................................................ 4 
7 Självrisk ........................................................................................................ 4 
8 Säkerhetsföreskrifter .................................................................................... 5 

8.1 Vilka som ska följa säkerhetsförföreskrifterna ....................................... 5 
8.2 Brandfarlig gas eller vätska ................................................................... 5 
8.3 Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följs ................................................. 6 

9 Definitioner ................................................................................................... 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3 

Written Insurance Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm writteninsurance.se 

 

 
Oljeskadeförsäkring 

1 Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för den försäkrade såsom ägare till försäkrad egendom. 

2 När försäkringen gäller  
Försäkringen gäller för skada som har inträffat under försäkringstiden under 
förutsättning att försäkringen har varit i kraft.  

3 Var försäkringen gäller  
Försäkringen gäller för skada som uppkommer hos försäkringstagaren, på 
försäkrad byggnad, som är belägen inom fastigheten i Sverige. 

4 Vad försäkringen gäller för  
4.1 Försäkringens omfattning 
Försäkringen gäller för skada genom oförutsedd utströmning av olja på: 

• egen försäkrad egendom  
• försäkringstagaren tillhörig mark, sjö, vattendrag och vattentäkt, dock 

enbart vid utströmning av olja från anläggning för oljehantering, cistern 
(även bergrum) med tillhörande rörsystem, tankbil eller tankvagn eller 
annan anordning - som ägs eller används av försäkringstagaren. 

• tredjemans tillhörande egendom såsom mark, sjö, vattendrag och 
vattentäkt, samt dennes åsamkade förmögenhetsförlust, vilken inte 
betingas av personskada, varvid endast krävs att rättsligt relevant 
orsakssamband föreligger mellan utströmningen och skadan (s k adekvat 
kausalitet). 

Innehåll i oljetank 
Försäkringen gäller även för plötslig och oförutsedd förlust, förstöring eller 
förorening av den olja som rinner ut från eller finns i tank och som inte omfattas 
av skadehändelserna enligt grundvillkoren WIN01 eller WIN02 momentet Brand. 
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5 Vad försäkringen inte gäller för – Undantag 
5.1 Försäkringen omfattar inte 
Försäkringen gäller inte för: 

• skada i den mån annan är ersättningsskyldig. Undantaget tillämpas inte 
när denne icke kan fullgöra sin skyldighet och den försäkrade kan styrka 
detta. 

• skada i den mån skadan: 
- kan ersättas genom annan försäkring 
- ersätts enligt lagen angående ansvarighet för skada i följd av 

järnvägsdrift 
- ersätts enligt trafikskadelagen angående skada i följd av trafik med 

luftfartyg eller fordon då den försäkrade är ägare, brukare eller förare 
• skada genom normalt och beräkneligt spill 
• skada som består i stöld. 
• skada på den läckande cisternen med tillhörande rörsystem 
• skada genom inblandning av olja i annan vätska än yt- eller grundvatten. 
• utrunnen olja 

6 Försäkringsbelopp  
Försäkringsbeloppet är 1 000 000 SEK (förstariskförsäkring) om inget annat 
anges i försäkringsbrevet och är högsta ersättning som försäkringsgivaren 
betalar vid skada inberäknat med förmögenhetsförlust och röjningskostnader 
enligt grundvillkoren. 

7 Självrisk  
Försäkringen gäller med i försäkringsbrevet angiven självrisk. 
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8 Säkerhetsföreskrifter  
8.1 Vilka som ska följa säkerhetsförföreskrifterna 
Den försäkrade svarar gentemot försäkringsgivaren för att säkerställa att 
säkerhetsföreskrifterna följs av: 

• den försäkrades företagsledning 
• övriga anställda hos den försäkrade 
• annan som har att tillse att föreskriften följs 

 

8.2 Brandfarlig gas eller vätska 
Brandfarlig gas eller vätska 
För cistern som innehåller brännbara, explosiva eller frätande vätskor ska 
förordningen om brandfarliga varor, SSF 1988:1145 och därtill hörande tillägg 
och tillämpningsanvisningar utgivna av Sveriges riksdag, följas. 
Uppvärmningsanordning 
Utan försäkringsgivarens medgivande får inom 15 meter från cistern med 
brännbar vätska eller i sådan cistern inte finnas uppvärmningsanordning för olja, 
eldstad eller öppen eld i någon form. 
Påfyllning och tappning 
Vid påfyllning och tappning, minst en gång om året, ska vätskekvantiteten i 
cistern, som rymmer mer än 50 kubikmeter, mätas och journalföras såväl före 
som efter påfyllningen resp tappningen. Journalen ska vid skada kunna uppvisas 
för försäkringsgivaren. Föregående bestämmelse avser inte kontinuerlig 
tappning. Vid sådan tappning ska kontroll av normalt läckage eller svinn ske 
genom andra lämpliga åtgärder. 
Jordning och åskledare 
Cistern för brännbar vätska ska vara elektriskt jordad. Cistern, som inte är av 
plåt, ska dessutom vara försedd med åskledare. 
Uppvärmning av vätska 
Uppvärms i cistern befintlig brännbar vätska på annat sätt än genom varmvatten 
eller mättad ånga med högst 0,8 MPa övertryck, ska anordningen vara utförd så 
att temperaturen hos uppvärmningsanordningen eller vätskan inte kan uppnå 
farlig nivå. 
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Övertryck och vakuum 
Cistern ska vara så utförd eller försedd med sådana anordningar, att fara för 
bristning av cistern genom övertryck eller vakuum undanröjs. 
 

8.3 Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följs 
Om säkerhetsföreskrift inte följts görs ett avdrag enligt nedan från den ersättning 
som annars hade betalats. Sådant avdrag görs även från ersättning till annan 
försäkrad än den som inte följt föreskriften. Avdraget kan ökas om särskilda skäl 
finns med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter. 
Avdraget kan minskas eller helt tas bort om: 

• det kan antas att skada skulle ha inträffat även om föreskriften följts. 
Ersättning betalas då för den skada som kan antas skulle ha inträffat även 
om föreskriften följts 

• ingen av dem som anges enligt punkt 8.1 varit försumlig 
• särskilda skäl finns med hänsyn till försummelsens art eller andra 

omständigheter. 

Om säkerhetsföreskrift inte följts görs ett avdrag med 30 %, dock lägst  
20 000 SEK och högst 400 000 SEK, från den ersättning som annars hade 
betalats. Sådant avdrag görs även från ersättning till annan försäkrad än den 
som inte följt föreskriften. Avdraget kan ökas om särskilda skäl finns med hänsyn 
till försummelsens art eller andra omständigheter. 

9 Definitioner  
Försäkringsgivare 
Namn på försäkringsgivaren anges under rubriken Försäkringsgivare i 
försäkringsbrevet.  
Olja 
Med olja förstås här även annan brandfarlig vätska enligt förordningen om  
brandfarliga varor. 
Oljetank 
Oljetank som är avsedd för försäkrad byggnads uppvärmning och som är  
belägen inom fastigheten. 
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