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Särskilt villkor Särskilt villkor Särskilt villkor Särskilt villkor ---- PLR Plåtslageriernas Riksförbund  PLR Plåtslageriernas Riksförbund  PLR Plåtslageriernas Riksförbund  PLR Plåtslageriernas Riksförbund ---- Gruppförsäkring Gruppförsäkring Gruppförsäkring Gruppförsäkring    
 
 
Särskild sSärskild sSärskild sSärskild säkerhetsföreskrift äkerhetsföreskrift äkerhetsföreskrift äkerhetsföreskrift förförförför    ttttakakakakarbetearbetearbetearbete 
 
Detta villkor gäller som tillägg till Ansvarsförsäkring företag & fastigheter, A2001, Allriskförsäkring för Detta villkor gäller som tillägg till Ansvarsförsäkring företag & fastigheter, A2001, Allriskförsäkring för Detta villkor gäller som tillägg till Ansvarsförsäkring företag & fastigheter, A2001, Allriskförsäkring för Detta villkor gäller som tillägg till Ansvarsförsäkring företag & fastigheter, A2001, Allriskförsäkring för 
entreprenadverksamhet, entreprenadverksamhet, entreprenadverksamhet, entreprenadverksamhet, AOAOAOAO2222000 samt till Allmänna avtalsbestämmelser, AB000 samt till Allmänna avtalsbestämmelser, AB000 samt till Allmänna avtalsbestämmelser, AB000 samt till Allmänna avtalsbestämmelser, AB----DFDFDFDF    
    
KompetensKompetensKompetensKompetens    
Den försäkrade skall se till att de som utför arbete på tak har den utbildning och erfarenhet som fordras för att sådant 
arbete ska kunna utföras säkert och fackmannamässigt. Detsamma gäller om den försäkrade anlitar underentreprenör 
eller tillfälliga arbetstagare för att utföra takarbete.    
Vid snöskottning av tak skall de som utför arbetet vara utbildade med godkänt kunskapsprov från utbildning som minst 
motsvarar PLRs kurs ”Skotta säkert”, se www.skottasakert.se. Dispens från utbildningskravet avseende snöskottning av 
tak, ges till den 1 april 2013. 
 
ArbetsmetodArbetsmetodArbetsmetodArbetsmetod/Verktyg/Verktyg/Verktyg/Verktyg    
Den försäkrade, eller annan som utför takarbete för den försäkrades räkning, skall använda de hjälpmedel/verktyg som är 
lämpliga för att skador inte ska uppstå på underlaget. Vid val av arbetsmetod skall risken för skada på underlaget särskilt 
beaktas. Om det för uppdragets utförande medför stor risk att underlaget kommer att skadas eller att det krävs att vassa 
verktyg används skall den försäkrade kontakta beställaren av uppdraget och tydligt informera denne om vilka skaderisker 
som finns med föreslagen arbetsmetod. Först efter att beställaren förstått skaderiskerna och ändå godkänner 
arbetsmetoden får arbetet påbörjas. 
 
 
Påföljd om föreskrifterna åsidosättsPåföljd om föreskrifterna åsidosättsPåföljd om föreskrifterna åsidosättsPåföljd om föreskrifterna åsidosätts    
Med ändring av punkt 38.20.2.2 men med tillämpning av punkt 38 i Allmänna avtalsbestämmelser, AB-DF, i övrigt, gäller 
följande. 
Har den försäkrade försummat att följa föreskrifterna enligt ovan görs avdrag med 50% av den sammanlagda ersättning 
som annars skulle ha betalats från försäkringen, dock lägst med 1 och högst 10 prisbasbelopp.    
 


