
L Skadedjur med mera

Avsnitten L.1. Sanering mot bostadsohyra och  L.3. Sent upp-
täckt dödsfall ingår alltid i försäkringen. Avsnittet L.2. Hus-
bock- och hästmyreförsäkring och L.4 Skada orsakad av äkta 
hussvampsförsäkring  ingår endast om det särskilt anges i ditt 
försäkringsbrev. 

Vid sanering enligt avsnitt L ska du

•  Bereda besiktnings och/eller saneringspersonal tillträde
•  Underlätta för besiktning och sanering, genom att
 - rengöra ytor som skall bekämpas
 - avlägsna lösöre som kan vara i vägen (t ex möbler, kläder, 

matvaror, porslin)
 - om stegar eller andra lyftanordningar krävs för åtkomst ska 

du svara för att sådana finns och se till att dessa uppfyller kra-
ven enligt arbetsmiljölagen

•  Noggrant läsa och följa instruktionerna från vår sanerings-
personal avseende genomgång och egensanering av lösöre 
och matvaror

•  Följa vår saneringspersonals råd och anvisningar avseende 
brister och konstruktionsfel i fastigheten som orsakar intrång 
av skadedjur

Om du inte följer ovanstående kommer du att få betala merkost-
nader i samband med sanering och besiktning.

L.1 Sanering mot bostadsohyra
L.1.1 Försäkringen gäller 

För sanering inom bostadshuset mot vägglöss, kackerlackor, 
mjölbaggar, brödbaggar, plattbaggar, pälsängrar, fläskängrar, 
silverfisk, gråsuggor, tvestjärtar, mal, loppor, myror, getingar 
och andra bostadsinsekter som kan utgöra sanitär olägenhet 
samt råttor och möss.

L.1.2 Försäkringen gäller inte för

• kostnader för byggtekniska åtgärder, till exempel upptagning 
av väggar och golv

• skada orsakad av insekter, råttor eller möss, till exempel på 
byggnad, kläder, textilier och matvaror

• sanering i utrymme som helt eller delvis används i närings-
verksamhet

L.1.3 Anmälan

Om du upptäcker ohyra i bostadshuset ska du omedelbart kon-
takta oss.

L.1.4 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

L.2 Husbock- och hästmyreförsäkring
L.2.1 När försäkringen börjar gälla 

Försäkringen börjar gälla sex månader efter avtalets begynnel-
sedag, om vi inte vid besiktning dessförinnan funnit att vi inte 
kan acceptera försäkringen. 

Om huset är högst tre år vid nyteckningstillfället och endast nytt 
virke använts vid uppförandet börjar försäkringen gälla redan 
vid avtalets början. Om huset är byggt med begagnat virke gäl-
ler försäkringen först sedan vi särskilt har godkänt huset.

L.2.2 Försäkringen gäller

Om hus som anges i försäkringsbrevet angrips av husbock, häst-
myror eller andra träskadeinsekter. Du får ersättning för nöd-
vändig sanering och för reparation av byggnadsdel vars bärighet 
äventyras.

Begränsning 

Om skada inträffat innan försäkringen börjat gälla, får du ersätt-
ning för saneringskostnaden men inte för reparationskostnader.

L.2.3 Försäkringen gäller inte

• för reparationskostnad vid angrepp på rötskadat virke
• för angrepp av strimmig trägnagare på byggnad som är eller 

har varit ekonomibyggnad eller uthus vid lantgård
• för reparation av angrepp av endast estetisk betydelse och 

som inte äventyrar byggnadsdelens bärighet eller funktion
• kostnader för byggtekniska åtgärder, till exempel upptagning 

av väggar och golv, vid enbart sanering

L.2.4 Besiktning

Vi har rätt att besiktiga hus som är försäkrat. Du måste då se till 
att vår personal får tillträde för besiktning.

L.2.5 Premiebetalning

Premien för försäkringen ska betalas vid avtalets början. Skulle 
det visa sig att vi inte kan acceptera försäkringen betalar vi till-
baka premien.

L.2.6 Särskilt aktsamhetskrav

Vid uppförande av hus eller vid reparation, om- eller tillbyggnad 
får du inte använda virke som är eller kan misstänkas vara 
angripet av träskadeinsekter. När du upptäcker angrepp av trä-
skadeinsekter måste du genast meddela oss. 
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Bestämmelser om hur ersättningen kan sättas ned om aktsam-
hetskraven inte är uppfyllda finns i avsnittet M.6 Nedsättning av 
försäkringsersättning.

L.2.7 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

L.3 Sent upptäckt dödsfall
L.3.1 Försäkringen gäller 

För kostnader för nödvändig insekts- och luktsanering samt för 
eventuella reparationsåtgärder på byggnad till följd av att person 
avlider i bostaden och dödsfallet förblir oupptäckt en längre tid. 

L.3.2 Försäkringen gäller inte

Försäkringen gäller inte för andra skador eller kostnader som 
har samband med dödsfallet.

L.3.3 Självrisk 

Försäkringen gäller utan självrisk. 

L.4 Skada orsakad av äkta hussvamp
L.4.1 När försäkringen gäller

Försäkringen börjar gälla från godkänd besiktning eller senast 
sex månader efter avtalets begynnelsedag. 

L.4.2 Försäkringen gäller

Försäkringen gäller för nödvändig sanering och reparation vid 
skada orsakad av äkta hussvamp vid 
• invändig skada på bostadshus
• skada på lösegendom inomhus som är en följd av att bostads-

huset skadats. Detta skydd har du om din försäkring gäller för 
lösegendom.

Med äkta hussvamp menas Serpula lacrymans samt dess vilda 
form Serpula himantioides, som kan fastställas vid typbestäm-
ning av fruktkropp och mycel. 

L.4.3 Försäkringen gäller inte

• för angrepp som kan härledas till tiden innan försäkringen 
började gälla

• för angrepp på byggnadsdelar utomhus, till exempel bal-
konger, utomhustrappor, terrasser och uterum

• för angrepp på byggnad som är eller har varit ekonomibygg-
nad eller uthus

• för angrepp av andra rötsvampar och mögelsvampar än äkta 
hussvamp

• för reparation av byggnadsdel som endast drabbats av miss-
färgning eller annan rent estetisk skada.  

L.4.4 Besiktning

Vi har rätt att besiktiga hus som kan eller ska försäkras eller är 
försäkrade. Du måste då se till att vår personal får tillträde för 
besiktning. Försäkringen gäller inte för begränsningar och 
undantag som framkommit vid eventuell besiktning och som 
framgår av besiktningsprotokollet. 

L.4.5 Premiebetalning

Premien för försäkringen ska betalas vid avtalets början. Skulle 
det visa sig att vi inte kan acceptera försäkringen betalar vi till-
baka premien

L.4.6 Särskilda aktsamhetskrav

• Ny-, till- och ombyggnadsarbeten ska utföras enligt de bygg- 
och branschregler samt tillverkarens råd och anvisningar som 
gäller vid byggnads- eller installationstillfället. Du ska inte 
använda virke som är eller kan misstänkas vara angripet av 
hussvamp.

• När du misstänker angrepp av hussvamp, till exempel vid 
synliga tecken på angrepp såsom missfärgningar, svamppå-
växt (svamptrådar, fruktkropp), sporpulver eller golvsvikt 
måste du genast underrätta oss om detta. 

Bestämmelser om hur ersättningen kan sättas ned om aktsam-
hetskraven inte är uppfyllda finns i avsnittet M.6 Nedsättning av 
försäkringsersättning.

L.4.7 Självrisk 

Försäkringen gäller utan självrisk.


