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S 800.3 Ansvar ved gravings, piggings-, spuntings- og pelingsarbeid  
 

 

1. Hva forsikringen omfatter 
 

Forsikringen er utvidet til likevel å omfatte sikredes rettslige 

erstatningsansvar for tingskade oppstått ved gravings-, piggings- 

spuntings- og pelingsarbeid. 

 

2. Hva forsikringen ikke omfatter 
 

Hvis ikke annet er avtalt, omfatter forsikringen ikke ansvar for 

skade påført byggverk eller annen gjenstand når gravings-, 

piggings-, spuntings- og pelingsarbeid finner sted inne i, under 

eller nærmere enn 5 meter fra byggverket/gjenstanden. 

 

Dog omfattes graving som skjer inntil bygning når det ikke graves 

dypere enn støpt fundament. 

 

3. Sikkerhetsforskrifter 
 

Sikrede plikter å overholde sikkerhetsforskriftene nevnt under pkt. 

3.2 og 3.3. nedenfor 

3.1. Følger av ikke å overholde 
sikkerhetsforskrifter 

 

Hvis brudd på sikkerhetsforskrifter fører til skade eller større 

erstatningsansvar enn sikrede ellers ville hatt, og sikrede har 

utvist forsømmelighet med å overholde dem eller med å påse at 

de ble overholdt, kan utbetalingen under forsikringen bli redusert 

eller falle bort, jf. FAL paragraf 4-8. 

 

Det samme gjelder hvis forsømmelsen er gjort av personer som 

utfører arbeid av ledende art eller av andre som har særlig 

selvstendig stilling innen virksomheten, eller av arbeidsledere 

som i arbeidstiden følger dem de er satt til å lede. 

3.2. Rør, ledninger og kabler i bakken - 
Sikkerhetsforskrift 

 

Før gravings-, piggings-, spuntings- og pelingsarbeidene tar til 

skal sikrede 

 

a) ved undersøkelse hos offentlige og private instanser og 

grunneiere skaffe seg kunnskap om rør, ledninger eller 

kabler i bakken som kan ta skade av arbeidet, for deretter å 

b) ta slike forholdsregler som er nødvendig for å hindre at slik 

skade oppstår. 

3.3. Fremgangsmåte ved graving-- 
Sikkerhetsforskrift 

 

Graving skal skje i henhold til Forskrift av 19. november 1985 nr. 

2105 om graving og avstiving av grøfter (Arbeidstilsynet). 

 
 
 
 

4. Egenandel 
 

Egenandelen ved hvert skadetilfelle under denne delen av 

forsikringen er 10%, minimum kr 10.000, maksimum kr 100.000, 

dog aldri lavere enn særskilt avtalt egenandel. 


