
Riksförbundet Enskilda Vägars 
samfällighetsförsäkring
Gäller från 2022-01-01 

Försäkringen gäller för samfällighetsföreningar, LGA-samfälligheter, ekonomiska föreningar,  
ideella föreningar eller annan väghållare som är medlemmar i Riksförbundet Enskilda Vägar, REV.

Produktbladet innehåller endast en kort beskrivning av försäkringen.
Det är villkoren som gäller vid skada.

För detaljerad information hänvisar vi till försäkringsvillkoren som 
finns tillgängliga på REV:s medlemssidor, revriks.se.

Vart vänder jag mig
Vid allmänna försäkringsfrågor och vid skada: REV:s kansli,  
telefon 08-20 27 50 eller kansliet@revriks.se.

Försäkrad verksamhet: 
Försäkringen gäller för föreningens verksamhet som följer av 
 föreningens stadgar eller på grund av medlemmens innehav av fast 
egendom med den ytterligare begränsning för varje enskilt försäk-
ringsmoment som framgår av tabellen till höger.

Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkring inom Sverige Försäkringsbelopp per 
medlemsförening, kr

Byggnad inkl. maskinutrustning och annan fast 
inredning dock inte pumpar/ledningar

200 000

Markanläggning inklusive vägskyltar och väg-
bommar

200 000

Inventarier, redskap och verktyg som ägs av 
medlemsförening

200 000

Bryggor 200 000

Maskinförsäkring för byggnad ingår enligt A 18.1 
Krav på inbrottsskydd enligt skyddsklass 1.

200 000

Skadeorsaker som berättigar till ersättning:
Brand, explosion och elskador, liksom åsknedslag, skador av storm, 
hagel, snötryck, jordskred och översvämning på byggnad och däri 
befinlig egendom berättigar till ersättning från din egendomsförsäkring. 

Stöld och skadegörelse vid inbrott och rån ersätts genom egen-
domsförsäkringen, liksom vattenskador på grund av läckage från led-
ningssystem. 

Skador på glas ersätts, liksom skador som inträffar vid transport 
med egna fordon.
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Begränsningar 
Egendomsförsäkringen gäller inte för viss egendom – till exempel tra-
fikförsäkringspliktiga fordon eller båtar.

Fribelopp
Egendom som alltid ingår vid försäkring av Byggnad
Vid försäkring av Byggnad omfattar försäkringen också följande 
egendom med respektive försäkringsbelopp (förstarisk):
 Trädgård och tomt – 5 prisbasbelopp.
 Fastighetsinventarier – 2 prisbasbelopp.

Egendom som alltid ingår vid försäkring av Maskinerier
Vid försäkring av maskinerier omfattar försäkringen också följande 
egendom med respektive försäkringsbelopp (förstarisk):
 Ritningar och arkivalier samt datamedia – 2 prisbasbelopp.
 Pengar och värdehandlingar

 –  förvarade i låst värdeskåp enligt SS 3000 eller 3150 eller  
SS-EN 1143 – 2 prisbasbelopp

 – förvarade på annat sätt – 20 % av prisbasbeloppet
 – vid rån eller överfall – 2 prisbasbelopp.
 Kunders egendom – 2 prisbasbelopp.
  Arbetstagares egendom för varje arbetstagare – 20 % av pris-

basbeloppet eller belopp enligt kollektivavtal.
  Förhyrd lokal. 

Om försäkringstagaren enligt hyreskontrakt är skyldiga att svara 
för skada 
– glasskada – ingen begränsning 
– annan skada – 2 prisbasbelopp.

Hyresförlustförsäkring
Ansvarstid 24 månader.

Hyresförlustförsäkringen gäller om du efter ersättningsbar egen-
domsskada, eller vid oförutsett avbrott i tillförsel av el, vatten, gas, 
värme eller data- och telekommunikation enligt lag måste reducera 
hyran för uthyrda lägenheter och lokaler.

Ansvarsförsäkring
Person- och sakskada samt förmögenhetsskada till följd av sådan 
skada.

Högsta ersättning
 Per skada 10 000 000 kr.
 Per försäkringsår 20 000 000 kr.

Försäkringen gäller för skadestånd som uppkommer genom den 
 försäkrade verksamheten och för skada genom levererad produkt. 
Försäkringen gäller i hela världen utom i USA och Kanada. Vid för-
säljnings- och inköpsresor samt vid konferenser och mässor gäller 
försäkringen dock i hela världen.

Vi utreder skadeståndsfrågan, förhandlar med din motpart, svarar 
för eventuella rättegångskostnader och betalar skadestånd.

Begränsningar 
Ansvarsförsäkringen är begränsad till att bara omfatta medlems-
föreningens verksamhet som väghållare och förvaltare av grönområde 
samt lekplatsanläggningar, som sker i enlighet med anläggningsbeslut 
och/eller stadgar. 

Trycksatta ledningar och tillhörande pumpar är undantagna i 
ansvarsförsäkringen. Undantaget avser pumpar/ledningar utanför 
byggnad.

Ansvarsförsäkring – Vd och styrelse
Högsta ersättning per år 2 000 000 kr. 

Försäkringen gäller inom Norden. Försäkringen gäller inte för 
skada som orsakats före begynnelsedagen.

Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet för ren förmögen-
hetsskada som vd och styrelse kan bli ansvarig för enligt till exempel 
lagen om ekonomiska föreningar och stiftelselagen. Med ren för-
mögenhetsskada menas ekonomisk skada som uppkommer utan att 
det finns något samband med en person- eller sakskada.

Begränsningar
Försäkringen gäller inte för ersättningskrav som försäkrad person har 
orsakat genom grov vårdslöshet eller uppsåt.

Förmögenhetsbrott
Högsta ersättning per år 1 000 000 kr.

Gäller för skada genom brott som uppkommer inom Norden. För-
säkringen gäller för ekonomisk förlust som drabbar medlemsfören-
ingen genom brott, till exempel förskingring eller bedrägeri, som 
begås av förtroendevald eller anställd hos medlemsförening.

Rättsskyddsförsäkring
Högsta ersättning
 per tvist 300 000 kronor
 per försäkringsår 30 prisbasbelopp.

Gäller vid tvist med motpart som har hemvist inom Norden. Försäk-
ringen gäller för tvist som kan prövas av svensk allmän domstol 
 (vilket inbegriper Mark- och miljödomstol och Mark- och miljö-
överdomstol).

Begränsningar 
Försäkringen gäller inte för alla typer av tvister. Exempel på undantag 
är tvist: 
  Vid småmål, det vill säga mål där tvisteföremålets värde under-

stiget ett halvt prisbasbelopp. Undantaget tillämpas inte vid tvist 
på grund av försäkringsavtalet.

 Som rör anställningsförhållanden. 
  Som gäller försäkrad i egenskap av ägare, brukare eller förare av 

motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon eller av vatten- 
eller luftfarkost och där skadan kan eller skulle kunna omfattas av 
motorförsäkring.

Krisförsäkring
Högst 10 behandlingar per försäkrad person.

Försäkringen gäller för kostnader för behandling av försäkrad 
 person hos psykolog, eller annan för stödsamtal och krisbearbetning 
utbildad person, efter brand, inbrott, rån, försök till rån, överfall, 
 trafikolycka eller arbetsplatsolycka som inträffat i den försäkrade 
verksamheten.

Överfallsförsäkring
Högsta ersättning 5 basbelopp

Överfallsförsäkring för skada som inträffar inom försäkrings-
stället samt vid tjänsteutövning inom Norden. Försäkringen gäller för 
personskada och kränkning genom rån, misshandel eller annat upp-
såtligt våld när gärningsman är okänd eller saknar betalningsförmåga.

2 Länsförsäkringar
Riksförbundet Enskilda Vägars  
samfällighetsförsäkring



Olycksfallsförsäkring
Försäkringen gäller för olycksfall som inträffar under ideellt arbete 
och aktivitet i vägföreningens regi. Olycksfall som inträffar under 
resa till och från aktivitet/arbete ersätts inte. 

Olycksfallsförsäkring

Behandlings- och läkningstid Schablonersättning

Kostnader för kläder och glasögon upp till ett halvt prisbasbelopp

Psykologiskt stöd i krissituation med upp till ett halvt prisbasbelopp

Merkostnader upp till tre prisbasbelopp

Kostnader för hjälpmedel vid invaliditet upp till ett prisbasbelopp

Tandvårdskostnader i längst fem år

Vanprydande ärr Enligt tabell

Medicinsk och ekonomisk invaliditet 20 prisbasbelopp

Dödsfall ett prisbasbelopp

Försäkringsbeloppet vid invaliditet minskas med 5 procentenheter 
per år från och med 56 års ålder.

Schablonersättningen beräknas utifrån behandlings- och läknings-
tiden för den kroppsskada som uppstått vid olycksfallstillfället. Ersätt-
ningen uppgår till tre procent av prisbasbeloppet per vecka, och lämnas 
för högst 26 veckor.

Självrisk/karens

Självrisk/karens

Egendomsförsäkring 20 % av prisbasbelopp

Hyresförlustförsäkring 20 % av prisbasbelopp

Ansvarsförsäkring 20 % av prisbasbelopp

Ansvarsförsäkring - VD & styrelse Gäller utan självrisk

Förmögenhetsbrott 20 % av prisbasbelopp

Rättsskyddsförsäkring 20 % av kostnaderna, 
dock lägst 20 % av 
prisbasbelopp.

Krisförsäkring Gäller utan självrisk

Överfallsförsäkring 20 % av prisbasbelopp

Olycksfallsförsäkring Gäller utan självrisk

Definition

Olycksfallsförsäkringen omfattar föreningens medlemmar 
och deras sambo, make/maka, barn och föräldrar. Även 
medlemmar i föreningens styrelse avses.

För att omfattas av försäkringen krävs medlemskap i 
riksförbundet enskilda vägar.

Kontakta därför kansliet på telefon 08-20 27 50 eller  
kansliet@revriks.se 

Premien för försäkringen ingår i REV:s medlemsavgift.
För ny medlem gäller försäkringen från och med att medlem 
blivit antagen.

Väghållaransvar  
Ansvar för skötseln av vägområde och väganordning i enlighet 
med 46 § anläggningslagen, exempelvis vägbana, slänt, 
dike, vägren, upplagsplats, bro, trumma, vägbom, stängsel, 
vägmärke och belysning.

Grönområdesansvar  
Ansvar för skötseln av annan allmän platsmark än väg såsom 
exempelvis område med bevuxen skog, parkmark, badplats 
och lekplats.

För vissa skador kan andra självrisker gälla, dessa framgår av villkoren.

Särskilda upplysningar
Prisbasbeloppet för år 2022 är 48 300 kronor.

Att tänka på vid skada
 Anmäl skadan så snart som möjligt.
  Lämna inga utfästelser eller garantier för ersättning till  

några skadelidande.
 Komplettera gärna med fotografier vid ansvarsskada.
  Skador som understiger självrisken regleras inte av 

 Länsförsäkringar Stockholm.

lansforsakringar.se/stockholm
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