
Säkerhetsbidrag för  
vattensäkert kök

Förklaringar:
• Vattentät golvbeläggning kan vara fogtät plastmatta eller klinkers 

med underliggande tätskikt minst en meter utanför bänkinred-
ning eller kyl/frysskåp

• Med golvskydd menas platsbyggd eller prefabricerad, lokal vat-
tentät yta

• Med vattenfelsbrytare avses produkt som via lokalt utplacerade 
sensorer varnar och stänger av vattnet.  
Vi rekommenderar vattenfelsbrytare som monteras direkt efter  
vattenmätaren och med sensor i köket.  
Du har då möjlighet att söka bidrag för både vattenfelsbrytare 
och för vattensäkert kök.

• Andra vattenanslutna apparater är exempelvis kyl/frys med 
ismaskin, kolsyrat vatten medmera.

• Med golvavlopp avses golvbrunn eller annan typ av nödbrunn 
med torra vattenlås.

• Med vattenlarm avses ett larm som varnar med akustisk signal  
vid detekterad fukt.

Kriterier för säkerhetsbidrag:
        

• Golvskydd under under kyl- och frysskåp. 

• Golvskydd under diskbänksskåp och diskmaskin. 

• Golvskydd under diskbänksskåp, diskmaskin och andra  

vattenanslutna apparater övervakat av sensorer som är  

kopplade till en vattenfelsbrytare som stänger av vattnet till  

köket vid läckage, alternativt anslutet till golvavlopp samt  

kompletterat med vattenlarm

Säkerhetsbidrag
Du ska ha boendeförsäkring för att få söka säkerhetsbidraget på  

1 500 kr. Bidraget gäller för villor (även lantbruksfastighet), bostads-

rätter och fritidshus. 

 

Mer information finns på dalarnas.se. Frågor besvaras av avdelningen 

för Skadeförebygg på tfn 023-930 00. 

Ansökan skickas till
Dalarnas Försäkringsbolag

Avdelning Skadeförebygg

Box 3

791 21 Falun

Du kan även mejla din ansökan till skadeforebygg@dalarnas.se

Observera att du ska bifoga kopia på faktura eller kvitto på inköpt 

produkt när du skickar in ansökan.

Vattenskador i kök står för drygt 30 % av alla vattenskador i bostaden. Av dessa inträffar merparten kring  
diskbänkskåp och diskmaskinen. Uppfyller din bostad eller ditt fritidshus kriterierna nedan kan du söka  
säkerhetsbidrag hos oss.
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