Byggherre - Vilkår BANGA882
Vilkår av 01.12.2013. Avløser vilkår av 01.12.2008
Vilkåret gjelder i tillegg til vilkår BANGA115 Alminnelig ansvarsforsikring.

1. Hva forsikringen omfatter
Punkt 5.9. endres slik at forsikringen omfatter ansvar som
byggherre.

spuntings-, pelings- eller rivingsarbeider eller ved ras og
jordforskyving.

Videre endres punkt 5.6. slik at forsikringen omfatter ansvar
for skade på ting oppstått ved gravings-, sprengings-,

2. Forsikringssum
Punkt 4.1. fjerde avsnitt endres slik at selskapets maksimale
ansvar for alle skadetilfeller som er omfattet av
tilleggsdekning for Byggherre, og som konstateres i ett og

sammme forsikringsår, er begrenset til avtalt
forsikringssum.

3. Begrensninger som gjelder
Forsikringen omfatter ikke:
3.1. ansvar for skader som hviler på entreprenør- eller
håndverksfirma.
3.2. ansvar for skade på brønner.

3.3. ansvar for skade som følge av endringer i
grunnvannstand.
3.4. ansvar for skade påført tredjemanns eiendom eller ting
som følge av sprengings-, gravings-, spuntings-, pelingseller rivingsarbeider når slik eiendom eller ting befinner seg
innen 5 meter fra der arbeidet utføres.

4. Sikkerhetsforskrifter
4.1. Sikrede plikter å sørge for at anbefalt plan for
gjennomføring og anbefalte skadeforebyggende tiltak i
geoteknisk eller andre tekniske rapporter følges som
minimumsstandrad for arbeidet. Rapportene skal være
forelagt selskapet ved tegning av tilleggsdekning for
Byggherre.
4.2. På de steder hvor det kreves autorisasjon av skytebas
skal det bare benyttes bas som har slik autorisasjon.

4.3. Det skal ved gravingsarbeider foreligge gravetillatelse
fra offentlige myndigheter for vei, vann, kloakk, elektrisitet,
telefon eller annen infrastruktur. Byggherren skal påse at
den som har ansvaret for arbeidet setter seg inn i rør- og
kabeltraséer på kartet hos stedets myndigheter, og at den
ansvarlige for arbeidet orienterer sine folk om forholdene.

5. Sikredes plikt til å påse at entreprenør eller håndverksfirma tegner forsikring
Sikrede plikter å sørge for at entreprenør eller
håndverksfirma har tegnet egen gyldig ansvarsforsikring
som omfatter den type arbeid som skal utføres. Forsømmer
sikrede dette, beregnes en tilleggsegenandel på 2G ved

enhver skade som entreprenør eller håndverker kan holdes
ansvarlig for ved siden av byggherren.
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