
Säkerhetsföreskrifter för uthyrd egendom under hyresperioden 

 
Nedan följer säkerhetsföreskrifter som hyrestagaren är skyldig att förhålla sig till under hyresperioden. 
Om säkerhetsföreskrifterna nedan inte följts kan avdrag göras från ersättningen med hänsyn till 
försummelsens art eller andra omständigheter och belastas hyrestagaren.  

 

 

Vid transport 

Då fordonet lämnas skall nyckel alltid tas bort ur fordonet, under kortare uppehåll t ex vid lastning 
och lossning skall fordonet hållas under uppsikt, vid övrig parkering skall fordonet vara låst samt 
täckt med överbyggnad av trä, plåt eller annat hårt material. 
 

Vid lastning, omlastning eller lossning 

Egendomen ska tas om hand och övervakas med normal aktsamhet. Detta innebär bl.a. att den 
försäkrade ska vara uppmärksam på stöldrisken och ha den tillsyn över egendomen som 
förhållandena kräver för att stöld ska förhindras. 
 
 

När fordonet lämnas 

När fordonet lämnas vid annan tidpunkt än i samband med lastning, omlastning eller lossning ska 
förarhytt och låsbara utrymmen vara låsta 

• öppningsbara fönster   stängda 

• startnyckeln inte finnas kvar i fordonet 

• släpfordon, både när det är kopplat till dragfordon och parkerats fristående, vara låst med 
godkänt kulhandskelås (klass 4). 

 
 

På arbetsområde 

Den försäkrade är skyldig att vidta säkerhetsåtgärder som är rimliga med hänsyn till  
egendomens värde, stöldbegärlighet och förhållandena i övrigt. Egendomen ska därför om den inte 
hålls under uppsikt,  

• förvaras i låst lokal eller container  

• öppningsbart fönster i omslutningsyta ska vara stängt och invändigt reglat  
 
Om egendomens vikt eller volym innebär att den inte kan förvaras i låst lokal eller container ska 
egendomen 

• förvaras omgärdad av stängsel, t.ex. byggstaket med en höjd om minst 2 meter och låst 
grind, eller 

• låsas fast t ex med godkänd kätting i minst klass 4 och godkänt hänglås i hänglåsklass 4 
 
 

Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följs 

Hyrestagaren är skyldig att följa säkerhetsföreskrifterna. Om dessa, vid skadefall har  
försummats, utgår ersättning från försäkringen endast i den utsträckning skadan får antas ha  
inträffat även om föreskrifterna hade iakttagits. Med hyrestagare likställs annan som har att tillse att 
föreskrift följs. 

 

 


