
 

1.13 Definitioner - Förklaringar 

1.13.1 Objekt typer 

Försäkrad egendom indelas i följande objekt typer. 

1.13.1.1 Byggnad 

Med byggnad avses byggnad och egendom som tillhör byggnadens ägare och hör till 
byggnaden enligt kap 2 § 2 i Jordabalken, som lyder 
 
”Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat 
till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna, såsom fast avbalkning, hiss, 
ledstång, ledning för vatten, värme, ljus eller annat med kranar, kontakter och annan sådan 
utrustning, värmepanna, element till värmeledning, kamin, kakelugn, innanfönster, markis, 
brandredskap, civilförsvarsmateriel och nyckel. 
 
I enlighet med vad som sägs i första stycket hör därjämte i regel till byggnad, såvitt angår 

• bostad: badkar och annan sanitetsanläggning, spis, värmeskåp och kylskåp samt 
maskin för tvätt eller mangling, 

• butikslokal: hylla, disk och skyltfönsteranordning, 

• samlingslokal: estrad och sittplatsanordning, 

• ekonomibyggnad till jordbruk: anordning för utfodring av djur och anläggning för 
maskinmjölkning, 

• fabrikslokal: kylsystem och fläktmaskineri. 
 
Reservdel och dubblett till föremål som avses i första och andra stycket, hör ej till 
byggnaden.” 
 
Till byggnad räknas även oljetank och bränsle inom fastigheten, avsedda för försäkrad 
byggnads uppvärmning. 

1.13.1.2 Fastighetsinventarier 

Med fastighetsinventarier avses 

• egendom (även byggnadsmaterial) för fastighetens underhåll, skötsel och förvaltning, 
dock inte trafikförsäkringspliktiga motordrivna fordon (motorfordon, traktor, 
terrängmotorfordon och trafikförsäkringspliktiga motorredskap) och släpfordon till 
dessa. Här avses även kontorsinventarier för kontorsverksamhet för fastighetens 
förvaltning. Bedrivs verksamheten i förhyrda lokaler räknas även fast inredning 
bekostad av den försäkrade till begreppet fastighetsinventarier 

• inventarier som fastighetsägaren anskaffat till lägenhets- eller lokalinnehavarnas 
gemensamma bruk, även om äganderätten överlåtits till en av lägenhets- eller 
lokalinnehavarna bildad förening. 

1.13.1.3 Trädgård och markanläggningar 

Med trädgård och markanläggningar avses växtlighet, asfaltbeläggning, broar, bryggor och 
kajer, staket, stängsel, flaggstång och annan anordning för stadigvarande bruk inom 
fastigheten som inte tillhör objekttypen byggnad, fastighetsinventarier eller värmekulvert, 
dock inte cistern, brunn och vattentäkt, gator, vägar eller statyer, skulpturer och andra fasta 
konstverk. 

1.13.1.4 Värmekulvert 

Med värmekulvert avses ett i mark utanför byggnad anlagt ledningssystem - innefattande 
rörledningar, värmeisolering och skyddshölje - för distribution av värme och varmvatten, samt 
till sådant ledningssystem hörande kulvertkammare med utrustning. Till värmekulvert räknas 
inte under- eller abonnentcentraler eller därtill hörande utrustning. 



1.13.1.5 Maskinerier 

Med maskinerier avses lös egendom som inte är hänförlig till annan objekttyp, till exempel 

• maskiner, inventarier, ledningar som inte är att hänföra till objekt typen byggnad, 

• förbrukningsartiklar såsom bränsle och smörjmedel, 

• reservdelar till egna maskiner, verktyg och redskap, 

• utrustning för butik, kontor, laboratorium eller lagerlokal, 

• trycksaker såsom kataloger och reklamtryck, varuprover,  

• modeller, press- och stansverktyg, formar och mönster, 

• emballage av inventariekaraktär, 

• fast inredning som tillhör hyresgäst, eller 

• egendom anskaffad för uthyrning eller leasing. 

1.13.1.6 Varor 

Med varor avses egendom avsedd för försäljning till exempel 

• råvaror, 

• produkter i arbete, 

• hel- eller halvfabrikat, 

• varor anskaffade för försäljning, eller 

• emballage och annan lös egendom, som är avsedd att ingå i varan eller dess 
förpackning och att åtfölja varan eller försäljas tillsammans med denna. 

1.13.1.7 Ritningar, arkivalier och datamedia 

Med ritningar och arkivalier avses originalritningar och andra originalhandlingar (till exempel 
manuskript, bokföringsböcker, kartotek, korrespondens och exponerad originalfilm) samt 
tidningars, bildbyråers och fotoateljéers arkiv och liknande. 
 
Med datamedia avses maskinläsbart medium för lagring av information avsedd för 
behandling i dator. 

1.13.1.8 Pengar och värdehandlingar 

Med pengar och värdehandlingar avses 

• pengar och frimärken, samt 

• aktier, obligationer, kuponger, lottsedlar med vinst, växlar, checkar och andra 
fordringsbevis. 

1.13.1.9 Kunders egendom 

Med kunders egendom avses försäkringstagarens kunder tillhörig egendom som är i 
försäkringstagarens vård och som har direkt samband med den försäkrade verksamheten. 

Anmärkning 

Hit hänförs även annans egendom om egendomen omhändertagits av försäkringstagaren (till 
exempel depositioner, egendom som tillhör vårdtagare, pensionär eller motsvarande). 

1.13.1.10 Arbetstagares egendom 

Med arbetstagares egendom avses försäkringstagarens arbetstagares 

• personligt lösöre, dock inte pengar och värdehandlingar, och 

• egendom som enligt gällande kollektivavtal vid skada skall ersättas av arbetsgivaren. 

Anmärkning 

Hit hänförs även personlig lösegendom som tillhör förtroendevald, elevförening, elev, samt 
barn i förskoleverksamhet. 


