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Ingår elcyklar i försäkringen?

När det gäller trafikförsäkringsplikti-
ga fordon, vilka regleras i Trafikska-
delagen, så ingår inte dessa i fastig-
hetsförsäkringen utan måste särskilt 
tilläggsförsäkras.

Till kategorin som undantas i försäk-
ringen är:
 • Trafikförsäkringspliktiga fordon  
  och släpfordon till dessa:
 • motorfordon, traktor, terrängmo- 
  torfordon och truck
 • motorredskap, vikt över 2 000 kg
 • motorredskap, vikt mindre än  
  2 000 kr, men där den väsentliga
  funktionen består i person-
  transport eller godsförflyttning   
När det gäller bobcat, golfbil, åkgräs-
klippare, sopmaskin, gaffeltruck så är 

Det låter som en bra investering.
Se bara till att installationerna ut-
förs av ett registrerat elinstalla-
tionsföretag hos Elsäkerhetsverket 
med verksamhetstypen ”Övriga an-
läggningar för användning av el”. 
Läs gärna mer på Elsäkerhetsverkets 

Vi är en Riksbyggenförening i Skåne som undrar hur försäkringen gäller 
för föreningens åkgräsklippare och elcyklar. Elcyklar som föreningens 
medlemmar kan låna. Ingår de i vår fastighetsförsäkring?

Med vänliga hälsningar / Allan

dessa fordonstyper ofta  föremål för 
diskussion om huruvida de är trafik-
försäkringspliktiga eller inte.
Bobcat, golfbil, sopmaskin  och gaffel-
truck kan man utgå från att de är trafik-
försäkringspliktiga.
Vad det gäller åkgräsklippare så av-
görs det av om den har en transport-
funktion, i annat fall är den att betrak-
ta som ett motorredskap. Om den 
har någon form av krok eller annan 
kopplingsfunktion så att den kan dra 
någon typ av vagn/kärra, så är den att 
betrakta som trafikförsäkringspliktig.
Oavsett trafikförsäkringsplikt eller ej,
så är Proinovas rekommendation att
de trafikförsäkras. Fördelarna är många, 
men framför allt finns det därmed 
alltid ett skydd för personskador på 

såväl utomstående som förare enligt 
reglerna i Trafikskadelagen.

Föreningens elcyklar
När det gäller föreningens elcyklar så 
ingår de i fastighetsförsäkringen.
Vi rekommenderar dock att man ändå 
särskilt tilläggsförsäkrar dessa, efter-
som fastighetsförsäkringen undantar 
stöld utomhus och att fastighetsför-
säkringen i förhållande till cykelns vär-
de gäller med hög självrisk.
En sådan särskild cykelförsäkring kos-
tar 1 500 kr per cykel och år och själv-
risken är 10 % av basbeloppet (4 700 kr 
för år 2021).
Till denna cykelförsäkring kan man 
också utöka skyddet med en olycks-
fallsförsäkring för brukaren. 

Jag är ordförande i en förening 
och vi har vår fastighetsförsäkring 
via Proinova och RB-försäkringen. 
Nu planerar vår förening att mon-
tera laddboxar för elbilsladdning 
i vårt flerbilsgarage som ligger 
under vårt hus. Är det något vi 
behöver tänka på vad gäller för-
säkringen till exempel göra någon 
ändring eller tillägg? Hur gäller 
försäkringen?

Hälsningar / Göran    

Vad gäller för laddstolpar?

webbplats www.elsakerhetsverket.se    

För fastighetsförsäkringar i RB-försäk-
ringen så behöver den inte ändras el-
ler kompletteras. Försäkringen gäller 
ändå i enlighet med gällande villkor. 
Försäkringen skyddar till exempel om 
det skulle uppstå brand eller om in-

stallationen skulle gå sönder.   
Laddboxars placering i garage är ock-
så en viktig fråga.
Vi rekommenderar att dessa placeras 
så nära ut- och inpasseringen till ga-
raget som möjligt så att Räddnings-
tjänsten lättare kan komma åt att be-
kämpa en eventuell brand som uppstått.


