
Forsikringsvilkår  
 
 
 

1/1 aspidaforsikring.no  Aspida Forsikring AS, Postboks 299, 1326 Lysaker 

  Tlf: 67 11 88 00, Organisasjonsnummer: 990 601 615 

 
 
 
 
 

906:1 Særvilkår Automatisk vannsprinkleranlegg av oktober 2022 

Erstatter Sikkerhetsforskrift SF-012 Automatisk sprinkleranlegg av 

januar 2013 
 
 

 
Forsikringen er overtatt på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter som er nevnt nedenfor overholdes. 

 
Som en del av forsikringsavtalen har Selskapet gitt følgende 

sikkerhetsforskrift for å forebygge eller begrense skader: 

 

Ansvarsbegrensninger ved endring av risiko: 

 

Sikringstiltak nevnt nedenfor skal være gjennomført og vedlikeholdt. 

Dersom det ikke er tilfelle, kan erstatningen bli avkortet. 

 

Selskapet har godkjent sprinkleranlegget som rabattgivende under 

forutsetning av at punktene nedenfor er overholdt. 

 

1. Sprinkleranlegget må være utført og godkjent i 
overensstemmelse med forsikringsselskapenes bestemmelser 
(FG-regelverket), og være underlagt FG- godkjent 
kontrollopplegg. Andre standarder eller godkjente 
sprinklerregelverk kan aksepteres etter avtale mellom 
Selskapet og forsikringstaker. 
Alle utgifter til besiktigelse bæres av 

anleggseier/forsikringstaker. 

 

2. FG-regelverket gjelder i sin helhet. Nedenfor er det gjengitt 
enkelte utvalgte punkter: 

 

3. Anleggseier plikter å sørge for at: 
 

a) Sprinkleranlegget til enhver tid holder den standard som 
kommer frem av kontrollrapport og som Selskapet har 
godkjent. 

b) Sprinkleranlegget er funksjonsdyktig til enhver tid. 
c) Anlegget blir vedlikeholdt og testet iht. leverandørens 

instruks og FG-reglenes bestemmelser. 
d) Anlegget blir kontrollert minst én gang årlig av FG-

godkjente kontrollforetak, og at kontrollrapporten legges 
inn i databasen Elektronisk System For Sprinkleranlegg 
(ESS). 

 

4. Anleggseier skal utpeke en ansvarlig person og en 
stedfortreder, som etter nødvendig opplæring av det godkjente 
sprinklerfirmaet, skal sikre at anlegget forblir funksjonsdyktig. 

 
5. Vedlikeholdsarbeid, forandringer eller reparasjoner i 

sprinklersystemet, som medfører at anlegget helt eller delvis 
settes ut av drift, skal utføres så raskt som mulig for å 
redusere utkoblingstiden til et minimum. Når et anlegg settes 
ut av drift skal eieren blant annet sørge for: 

 

a) å melde dette til Selskapet. 
b) at det lokale brannvesenet underrettes dersom 

sprinkleranlegget har alarmoverføring til brannvesenet. 
c) å påse at ansvarlig personale gjennomgår de aktuelle 

områder, og kontrollere at varme arbeider eller annet 
som gir en forhøyet risiko, ikke utføres. 

d) at når en installasjon forblir utkoblet ut over normal 
arbeidstid, skal alle branndører og branncelledører være 
lukket. 

e) at annet brannslokkeutstyr er tilgjengelig. 
 

(FG = Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemd) 

(FG-regelverket = Felleseuropesisk regelverk for planlegging og 

installasjon av Sprinklersystemer) 


