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Tilleggsforsikring for tank og/eller innhold i tank. 

 
Sikkerhetsforskriftene, samtlige ansvarsbegrensninger og unntak 

nevnt i hovedvilkåret for ting-forsikringen gjelder også her. 

 

1. Hva som er forsikret 
 

Forsikringen kan omfatte tank og/eller innhold i tank. Det fremgår av 

forsikringsbeviset hva som er dekket. 

 

Med tank forstås foruten selve tanken, uansett størrelse, også 

tilknyttede rørledninger fra tanken til og med nærmeste ventil. 

 

2. Hvilke skader som dekkes 
 

Selskapet svarer for plutselig og uforutsett skade: 

 

1. på selve tanken ved eksplosjon eller implosjon ved trykk av luft, 

gass eller damp. 

 

2. på selve tanken som følge av konstruksjons- eller materialfeil, 

forsømmelighet, skjødesløshet, ond vilje, udyktighet eller annen 

uforutsett hendelse. 

 

3. på innhold i tanken ved utstrømming, ødeleggelse eller 

forurensing av væske som er i eller renner ut av tanken, såfremt 

skaden er en følge av erstatningsberettiget skade på tanken 

etter pkt. 2.1 og 2.2 

 

Merk: Selskapet svarer under denne dekning ikke for skade som 

utstrømmende væske gjør på andre ting. 

 

Selskapet svarer ikke for skader: 

 

1. på tanken som skyldes slitasje, korrosjon, gradvis forringelse 

eller normal bruk. 

 

2. som følge av langsom uttrengning av væske(diffusjon). 

 

3. gjennom normalt svinn på væsken ved blanding av 

tilstedeværende råvarer eller produkter ved væskens behandling 

eller lagring. 

 

4. som leverandøren eller andre er ansvarlige for, i henhold til 

kontrakt eller avtale, med mindre forsikringstakeren kan 

godtgjøre at den ansvarlige ikke er i stand til å oppfylle sine 

forpliktelser. 

 

 

3. Hvilke sikkerhetsforskrifter som 
gjelder 

 

1. Tanken skal være forsynt med sikkerhetsutstyr og være 

konstruert slik at den tåler det maksimale trykk den kan bli utsatt 

for før sikkerhetsutstyret fungerer. 

 

2. Ved påfylling og tapping - dog minst en gang årlig - skal 

væskekvantiteten i tank som rommer mer enn 50 m3, måles og 

journalføres så vel før som etter påfylling, respektive tapping. 

Journalen skal fremlegges ved inntruffet skade og ellers når 

forsikringsgiverens representant måtte forlange det. 

 

Bestemmelsene gjelder dog ikke for tanker med kontinuerlig 

tapping. For slike tanker må kontroll av normal lekkasje eller 

svinn skje på annen hensiktsmessig måte. 

 

4. Egenandel 
 

Hvis ikke annet kommer frem av forsikringsbeviset er egenandelen 

10 000 kr. 


