
SIKKERHETSFORSKRIFT – INNBO- OG LØSØREFORSIKRING 
Generelle 
betraktninger 

Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler som e fastsatt for å forebygge og begrense  skade. 
 
Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid blir overholdt. Har sikrede 
forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir overholdt, kan utbetalingen under forsikringen helt eller 
delvis falle bort, jf. FAL par 4-8. Det samme gjelder for ektefelle som sikrede bor sammen med eller person som sikrede 
lever sammen med i et fast etablert forhold (samboer), jf FAL §4-11. 
 

Brann        Boligen skal ha 
       -  minst en røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på soverom når dører er lukket. 
       -  husbrannslange eller 6 kg's ABE-pulverapparat som kan benyttes i alle rom 

Vann og annen 
væske 

- Sikrede skal sørge for at bygningen er tilstrekkelig oppvarmet eller sørge for nedtapping av røranlegg for å unngå 
frostskader. Ved 

       nedtapping må sikrede først kontrollere at stoppekran er tett 
- Sikrede skal sørge for å ha vaskemaskin/oppvaskmaskin i rom med sluk eller ha innebygget stoppeventil. 
 

Tyveri-/innbrudd Gjelder dører, vinduer og åpninger inn til bygningen eller de deler av bygningen, inkludert boder, som husstanden 
disponerer. 
- Dører skal være låst, og nøkkel oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Vinduer og andre åpninger skal være 

lukket og forsvarlig 
       sikret med haspe eller lignende. Vindu i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret. 
- I andre bygninger enn bolighus skal i  tillegg penger, smykker, kamera, pels og andre verdigjenstander oppbevares 

under lås eller være 
       tilsvarende sikret. 
-     Sykkel skal være låst, og nøkkel skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. 

Ansvar Sikrede skal sørge for at myndighetenes regler for tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker herunder beholdere med 
brannfarlig væske og andre kjemikalier følges. 
 
 Følger av ikke å overholde sikkerhetsforskrifter: Hvis sikrede har forsømt å overholde sikkerhetsforskrifter eller påse at 
de blir overholdt, og det fører til skade eller større erstatningsansvar enn sikrede ellers ville hatt, kan utbetalingen under 
forsikringen helt eller delvis falle bort,  
jf. FAL par. 4-8. 



        
      
 

Rettshjelp - Utgifter til rettsbehandling 
Sikrede skal ved eventuell dekning av utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, innhente 
forhåndsgodkjennelse av selskapet. 

- Saksomkostninger ved forlik 
Sikrede skal ved eventuell inngåelse av avtale om saksomkostninger ved forlik, innhente forhåndsgodkjennelse av 
selskapet. 

 
 


