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• Hvordan dækker forsikringen, hvis der er anvendt ikke mærkede/godkendte 
komponenter?

• Statistik på vandskader anmeldt til forsikringsbranchen.

• Eksempler på skader som har relation til ulovlige vandinstallationer.

• Spørgsmål ?
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• Forsikringsdækning:
• Generelt set er man som forbruger/forsikringskunde altid dækket for en vandskade fra 

vandinstallationer, uanset om årsagen skyldes forkert eller ulovligt anvendte vvsmaterialer. Vi 
undtager ikke skader, som skyldes forkerte vvs komponenter.

• Hvis de ulovlige installationer er udført af håndværker, ser vi på muligheden for at gøre regres 
for skadeudgiften.
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• Skadeudbedring:
• En del forsikringsselskaber har aftaler med håndværkere om at taksere og udbedre skader. 

Årsagen til dette er:
1) Vi ønsker at kunne tilbyde hjælp med det samme, til kunder som ikke selv har  

en håndværker.
2) Vi vil sikre kvaliteten af arbejdet.
3) Vi vil sikre korrekt pris på arbejdet.

• Det står kunden frit for at vælge, hvilken håndværker han ønsker at benytte, dog skal der være 
enighed om prisen. Men når kunden selv vælger håndværker, kan vi ikke sikre kvaliteten.

• Det er ofte en fordel for kunden, at vælge den håndværker som selskabet arbejder sammen 
med.
Årsagen til dette er:

• Som forsikringsselskab står vi inde for kvaliteten af det arbejde, som de 
håndværkere, vi samarbejder med, udfører. Laver de dårligt eller forkert 
arbejde, skal kunden blot tage kontakt til forsikringsselskabet.
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• Skadestatistik for skader som er anmeldt til forsikringsselskaber
Antal skader pr. år:
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• Skadestatistik for skader som er anmeldt til forsikringsselskaber
Skadeudgiften pr. år:
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• Forket anvendelse af rør

Det er ikke altid nok at produkterne 
er VA godkendte - de skal også 
anvendes til rette formål ☺

I dette sommerhus blev der anvendt 
Neoperl slanger ved tilslutning af en 
køkkenvandhane. 
Slangetypen er VA-godkendt til 
teknisk brug og til en temperatur på 
maks. 25 grader.
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• Forket udført arbejde og ikke 
mærket materialer.

Et ny renoveret hus hvor kunden få 
uger efter at vvs-arbejdet er 
afsluttet anmelder vandskader i sit 
hus både på synlige og skjulte rør.

Årsagen er forkerte anvendelse af 
materialer og materialer som ikke er 
godkendt jf. gældende mærkninger.
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Forsikringsbranchen har et stort ønske om fokus på den gode 
kvalitet på det håndværksarbejde som udføres. 
Økonomisk bære skader på vandinstallationer en stor andel af 
den præmie, som betales for en bolig- og indboforsikring, så 
der er samfundsmæssigt store penge at spare ved fokus på 
dette område.

Vi har ikke indflydelse på kvaliteten, når boligejere selv 
foretager renoveringer, men i forbindelse med 
skadeudbedringer forsøger vi at sikre kvaliteten og 
anvendelsen af godkendte og korrekte materialer.
Det sikres ved samarbejdsaftaler med håndværkere, som vi 
står inde for.
Til disse håndværkere er det et krav, at de anvender korrekte 
materialer og benytter det til det korrekte formål.
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SPØRGSMÅL


