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Rutiner, oppfølging og dokumentasjon

Forsikringsavtalen inneholder sikkerhetsforskrifter som omfatter dette.

Sikkerhetsforskriftene gjelder for din virksomhet. Hvis de ikke følges, kan erstatningen bli 
redusert eller bortfalle (jf. Forsikringsavtaleloven § 4-8).
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Rutiner, oppfølging og dokumentasjon

Sikkerhetsforskrifter i vilkårene til KLP omfatter krav til:
- Drift og vedlikehold
- Sikring mot elektriske fenomenskader
- Tilstandskontroll hvert 3. år av turbin og generator
- Vedlikehold av transformatorer, koblingsstasjoner og kraftlinjer/kabler
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Drift av småkraftverk må inneholde følgende:

Serviceavtaler for kontroll og vedlikehold av hoveddeler

Oversikt over leverandører i tilfelle skade og behov for hjelp

Ta hensyn til lang leveringstid på deler !
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Skader meldt KLP hittil i 2021 (totalbeløp kr 12.000.000 ++)
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Skadehendelser i 2021:

Lynnedslagsskader (4 stk) skadebeløp kr 8.150.000 

Kasko (5 stk) skadebeløp kr 2.389.000

Maskinskade (1 stk) skadebeløp kr 1.575.000
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Skadeårsaker i 2021:

Direkte lynneslag (1 stk) kr 850.000

Mekanisk feil (1 stk) kr 1.575.000

Spenningspuls (4 stk) kr 8.106.000 

Annen plutselig ytre årsak (5 stk) kr 2.389.000
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Forsikring stiller spørsmål om det er sammenheng mellom:

Skadeårsaker 

Manglende rutiner, oppfølging og dokumentasjon

Brudd på sikkerhetsforskrift
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Plassering av forsikring - Informasjonsbehov
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Navn på kraftselskap Postadresse Adresse kraftanlegg Gnr / bnr på kraftstasjonen
Medlem av 

Småkraftforeninga?

Ja / Nei

Forsikringsobjekt Forsikringssum

Bygning 1

Bygning 2

Leverandør elmek

Turbin 1 Turbin 2

Årsmodell

Typebetegnelse

Generator 1 Generator 2

Årsmodell

Typebetegnelse

Kulelagre eller glidelagre

Fettsmurt eller oljebad

Åpen eller lukket maskin

Rørgate 
Fareklasse dam (0, 1, 2 eller 3)

Vei

Apparatanlegg
Trafo
Ledningsnett fram til nettleverandør

Driftsavbrudd - Årlig omsetning Beskrivelse / annen informasjon

Vennligst oppgi et godt produksjonsår i kwh

Beskrivelse av forsikringsobjektet

Byggemåte / byggeår / bruttoareal

Byggemåte / byggeår / bruttoareal

Damanlegg inkl. inntaksluker

Kraftstasjonen
 - Turbiner
 - Generatorer
 - Høyspentrom
 - Annet maskiner/inventar/løsøre
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Sikkerhetsrutiner Beskrivelse / annen informasjon

Beskrivelse sikkerhetssystemer/-
rutiner

Vedlikeholdssystem (Kraftlosen eller 
tilsvarende)

System for oppfølging av avvik

Rutiner for drift og overvåking

Er det foretatt tilsyn det siste året på 
høyspentrommet?

Dagens forsikringer Beskrivelse / annen informasjon

Eksisterende forsikringsselskap

Skadehistorikk siste 5 år?
Hvis ja, vennligst beskriv skaden og 
erstatningsbeløp

Annen tilleggsinformasjon

Bekrefte skade eller ikke de siste 5 år
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Takk for meg !
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