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5.

FÖRSÄKRADE
SKADEHÄNDELSER

Svenska Träförsäkringar ersätter fysisk skada
på eller förlust av försäkrad egendom som
inträffar i direkt samband med och som en för
den försäkrade oundviklig följd av nedan
angivna skadehändelser.

5.3 Åskslag
Ersättning lämnas för skada genom åskslag.
Vid skada enbart på elektrisk utrustning*
lämnas ersättning endast om den försäkrade
kan precisera skadetillfället och styrka att
skadan orsakats av åskslag.

5.31 Undantag

5.1 Brand
Ersättning lämnas för skada genom brand*.

Ersättning lämnas inte för skada till följd av
störning eller avbrott i strömleverans till
försäkringsstället, även om störningen eller
avbrottet orsakats av åskslag.

5.11 Undantag
Ersättning lämnas inte för skada på elektrisk
utrustning* genom brand om branden orsakas
av elfenomen* i själva utrustningen.

5.2 Elfenomen
Ersättning lämnas för skada genom plötsligt
och oförutsett elfenomen* som inträffar inom
försäkringsstället på elektrisk utrustning* med
inkommande och utgående spänning högst 400
V.
Med ändring av första stycket under 5. Försäkrade skadehändelser ersätts enbart fysisk skada
på eller förlust av elektrisk utrustning.

5.21 Undantag
Ersättning lämnas inte för skada på
– dator med tillhörande in- och utenheter
– datamedia
– kyl och fryskompressor.

5.4 Explosion
Ersättning lämnas för skada genom explosion*.

5.41 Undantag
Ersättning lämnas inte för
5.411 skada på elektrisk utrustning* genom
explosion* om explosionen orsakats av plötsligt och oförutsett elfenomen i själva utrustningen.
5.412 skada genom sprängningsarbete.
5.413 skada på rör genom explosion av röret,
om dess yttre diameter är 120 mm eller mindre
och röret utgör del av ång- eller varmvattenpanna samt är beläget i pannans eldstad eller
gasvägar.

5.5 Luftfartyg
Ersättning lämnas för skada genom luftfartyg
som störtar eller genom föremål som faller ned
från luftfartyg.
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5.6 Storm

5.7 Hagel

Ersättning lämnas för skada genom storm* på
hus och däri befintlig egendom. Till huset räknas även därpå fast anbringad egendom som
hör till byggnad enligt jordabalken.

Ersättning lämnas för skada genom hagel på
hus och däri befintlig egendom. Till huset
räknas även därpå fast anbringad egendom som
hör till byggnad enligt jordabalken.

Med skada genom storm avses skada som
orsakas av

Med skada genom hagel avses skada som orsakas av

– att egendomen i samband med storm
utsätts för vindtryck (även undertryck) och
därvid rycks loss eller bryts sönder,
– att egendomen träffas av föremål som stormen blåst omkull, ryckt loss eller brutit sönder,
– att egendomen i direkt samband med och
som en oundviklig följd av ersättningsbar
skada enligt ovan utsätts för nederbörd eller
kyla.

– att egendomen slås sönder av hagel,
– att egendomen i direkt samband med och
som en oundviklig följd av ersättningsbar
skada enligt ovan utsätts för nederbörd,
smältande hagel eller kyla.

5.61 Undantag
Ersättning lämnas inte för
5.611 skada genom översvämning, sjöhävning,
isskruvning eller snötryck.
5.612 skada på revetering, puts eller skorstensbeklädnad, annat än om skadan orsakats av
föremål som stormen blåst omkull eller ryckt
loss.

5.71 Undantag
Ersättning lämnas inte för
5.711 skada på revetering, puts eller skorstensbeklädnad.
5.712 skada på glas större än 5 m2 eller på
skylt, då dessa är monterade på därför avsedd
plats.
5.713 skada på växthus, plasthall, tält eller på
tillfälligt hus inom utställningsområde, och inte
heller skada på egendom däri.

5.8 Sotutströmning
5.613 skada på glas större än 5 m2 eller på
skylt, då dessa är monterade på därför avsedd
plats.
5.614 skada på växthus, plasthall, tält eller på
tillfälligt hus inom utställningsområde, och inte
heller skada på egendom däri.
5.615 skada på hus, om skadans uppkomst eller
omfattning påverkats av bristfälligt utförande,
felaktig konstruktion, ingrepp i den bärande
stommen, försummat underhåll eller angrepp
av röta eller skadeinsekter, och inte heller
skada på egendom däri.
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Ersättning lämnas för skada genom sotutströmning från eldstad för uppvärmning av lokal eller
bostad om sotutströmningen är plötslig och
oförutsedd samt uppstår i samband med eldning.

5.81 Undantag
Ersättning lämnas inte för skada genom sotutströmning från rökkanals mynning (skorsten)
eller från byggtork.
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Ersättning lämnas för skada på försäkrad egendom i följd av trafik med motordrivet fordon.

– sprängnings-, schaktnings-, pålnings- eller
spontningsarbete, uppläggning av jord- eller
stenmassor eller gruvdrift
– vatten- eller vågerosion.

5.91 Undantag

5.11 Frätande gas

Ersättning lämnas inte för

Ersättning lämnas för skada genom frätande gas
som bildats vid plötslig och oförutsedd upphettning av plast och givit upphov till frätande ämnen.

5.9 Motordrivet fordon

5.911 skada i följd av trafik med motordrivet
fordon för vilket trafikskadelagen (TSL) gäller
(resp motsvarande lagstiftning i andra länder)
och där trafikskadeersättning utgår.

5.12 Allmänna undantag

5.912 skada på själva fordonet.
5.913 skada på egendom vid hantering eller
transport.
5.914 skada på hus, om skadans uppkomst eller
omfattning påverkas av bristfälligt utförande,
felaktig konstruktion, ingrepp i den bärande
stommen, försummat underhåll eller angrepp
av röta eller skadeinsekter.

5.10 Ras,jordskalv eller vulkanutbrott
Ersättning lämnas för skada genom ras jordskalv, eller vulkanutbrott.
Med ras, jordskalv, eller vulkanutbrott avses
skada genom
-

-

ras, varmed här avses att jordmassor, klippblock och stenar kommit i rörelse och avsevärt ändrat läge
lavin
jordskalv eller vulkanutbrott inom Norden.
Med jordskalv avses skalv med en styrka av
mins 4 enligt den regionala Richterskalan.

Undantag
Ersättning lämnas inte för skada som orsakats
av

De allmänna undantag som gäller för denna
försäkring finns beskrivna i Allmän sektion
Egendom (700 E), punkt 14. Dessa undantag
avser Atomkärneprocess, Krig eller upplopp,
Leverantörsåtagande, Störning i leverans av
energi eller vatten och Datamedia.

7.

FÖRSÄKRAD

EGENDOM

Försäkringen omfattar egendom som anges i
försäkringsbrevet med objekttyp* eller på annat
sätt och utgörs av
– sådan egendom som försäkringstagaren äger,
ansvarar för eller i avtal uttryckligen åtagit
sig att försäkra.
– arbetstagares egendom* eller
– kunders egendom*.
Genom särskild notering i försäkringsbrevet
kan egendom köpt enligt avbetalningskontrakt,
mottagen i kommission, hyrd, lånats eller
leasats försäkras separat eller uteslutas från
försäkringen.
Vid försäkring av objekttyperna maskinerier*
eller varor* omfattar försäkringen även om
särskilda försäkringsbelopp härför inte utsatts i
försäkringsbrevet*:

– sättning i mark eller grund
700 B:1
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– Arbetstagares egendom* intill 20 % av basbeloppet* för varje arbetstagares skada eller
det högre belopp som kan finnas angivet i
respektive kollektivavtal,
– Kunders egendom* intill sammanlagt två
basbelopp.
Vid försäkring av objekttypen byggnad* omfattar brandförsäkringen dessutom även om
särskilda försäkringsbelopp härför inte utsatts i
försäkringsbrevet:
– Trädgård och tomt* till försäkrade byggnader intill sammanlagt två basbelopp.

7.1 Undantag
Följande egendom omfattas endast om detta
särskilt anges i försäkringsbrevet:
– Motorfordon, traktorer, trafikförsäkringspliktiga motorredskap, terrängfordon samt
släpfordon till dessa
– Luftfartyg, luftkuddefarkoster (svävare),
hydrokoptrar, skepp och båtar, timmersläp,
kassuner, pontoner,
– Pontonkranar, mudderverk samt byggnadsverk under bogsering till sjöss.
– Sådana delar av maskinfundament, byggnadsgrund eller grundmur, som ligger lägre
än såväl lägsta källargolv som angränsande
jord- eller vattenyta.
– Värmekulvertanläggning*.
– Ledning utanför byggnad.
– Produktiv skog och skogsmark.

8. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Den försäkrade är skyldig att iaktta i försäkringsavtalet angivna säkerhetsföreskrifter som
Svenska Träförsäkringar meddelat samt de
föreskrifter som meddelats av tillverkare,
leverantör, besiktningsman eller motsvarande i
syfte att förhindra eller begränsa skada.
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8.1 Offentliga föreskrifter
De föreskrifter som i syfte att förhindra eller
begränsa skada meddelas i lag eller förordning
om
- brandfarliga varor,
- explosiva varor,
- elektrisk starkströmsanläggning,
jämte tillämpningsföreskrifter, skall iakttas.

8.2 Revisionsbesiktning av elektrisk
starkströmsanläggning
Anges i försäkringsbrevet att elektrisk starkströmsanläggning skall revisionsbesiktigas
gäller följande.
Elektrisk starkströmsanläggning skall revisionsbesiktigas på försäkringstagarens bekostnad i den omfattning som föreskrivs av
Svenska Träförsäkringar.
Anmärkning Vid revisionsbesiktning av industri- och hantverkshus, köpcentrum, terminal,
lagerbyggnad, kylhus och avsedda för flera
hyresgäster eller kunder gäller att besiktningen
skall bekostas av försäkringstagaren till byggnadens brandförsäkring och skall omfatta samtliga lokaler i byggnaden.
Elektrisk starkströmsanläggning är enligt
gällande statliga föreskrifter varje elanläggning
för sådan spänning, ström eller frekvens som
kan vara farlig för person eller egendom.
Revisionsbesiktning skall, enligt överenskommelse mellan försäkringsbolagen, handhas av
Svenska Brandförsvarsföreningens Elektriska
Nämnd, EN, genom av nämnden auktoriserade
besiktningsingenjörer.
Intyg om revisionsbesiktning skall utfärdas av
besiktningsingenjören. Det skall av försäkringstagaren på begäran uppvisas för Svenska
Träförsäkringars representant.
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Vid revisionsbesiktning påtalade fel och brister
skall av behörig person rättas till inom två månader efter besiktningen.

prenadarbetenas utförande förvissa sig om att
entreprenören följer säkerhetsföreskrifterna.

Den första revisionsbesiktningen skall göras
inom ett år efter det att elanläggningen blivit
besiktningspliktig. Därefter skall revisionsbesiktning ske enligt Elektriska Nämndens
anvisningar.

8.43 Brandfarlig omgivning

8.3 Brandsläckningsredskap och
larmanordningar
Brandsläckningsredskap och larmanordningar
skall finnas i den utsträckning som anges av
kommunens brandchef eller av Svenska
Träförsäkringar.

Heta arbeten får inte utföras på plats där
uppenbar risk för brand föreligger, exempelvis
där brandfarlig vara eller lättantändligt material
finns.

8.44 Torkning och upptining
Torkning eller upptining med öppen låga får
inte förekomma på eller i närheten av brännbart
föremål.
Anmärkning. För takarbeten gäller även särskilda föreskrifter enligt 8.48.

8.4 Brandfarliga Heta arbeten*
Den försäkrade, berörda anställda och anlitade
uppdragstagare/entreprenörer skall tillse att
dessa föreskrifter följs i samband med heta
arbeten med svetsning, skärning och liknande
brandfarligt arbete.

8.41 Organisation
Den försäkrade skall utse en person som skall
vara ansvarig för brandskyddet på den tillfälliga
arbetsplats där det brandfarliga heta arbetet
skall bedrivas. Den brandskyddsansvarige skall
förvissa sig om att nedanstående föreskrifter
följs. Vidare skall han inhämta och förvara fullständigt ifylld och undertecknad svetskontrollbekräftelse/svetstillstånd enligt 8.47.
Har brandskyddsansvarig inte utsetts har den
försäkrade brandskyddsansvaret.

8.42 Entreprenad
Dessa säkerhetsföreskrifter gäller även om
arbete utförs av entreprenör. Den som har
brandskyddsansvaret är skyldig att före entre-
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8.45 Förebyggande åtgärder
Heta arbeten får utföras endast om:
– de som skall utföra respektive bevaka arbetet har erforderlig utbildning och erfarenhet
vad avser brandskydd. Utbildningen skall
minst motsvara Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF) behörighetsutbildning för avsett arbete och vara godkänd av Svenska
Träförsäkringar.
– arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad,
– brännbart material på och i närheten av
arbetsplatsen har flyttats, skyddats eller avskärmats genom övertäckning med exempelvis blöt presenning,
– dolda brännbara byggnadsdelar är åtkomliga,
kontrollerade och skyddade,
– springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och invid arbetsplats är tätade och
kontrollerade ur brandrisksynpunkt,
– godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning finns på arbetsplatsen (slang med
vatten eller minst två handbrandsläckare
ABE III),
– svetsutrustningen är felfri och vid gassvetsning försedd med bakslagsspärr samt

7 (12)

Svenska Träförsäkringar AB
skyddshandske och avstängningsnyckel
finns,
– brandvakt finns på arbetsplatsen, även under
arbetsrast. brandvakt erfordras dock ej vid
takarbeten utförda enligt 8.48.
8.46 Efterbevakning
Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän
en med hänsyn till omständigheterna betryggande tid förflutit sedan arbetet avslutas
och risk för brand inte längre kan bedömas
föreligga.

8.5 Branddörr och annan sektionering
Branddörr, brandlucka och annan liknande sektionering skall vara stängd under icke-arbetstid.

8.6 Datamedia

8.47 Svetskontrollbekräftelse/svetstillstånd

Anmärkning. Försäkringen omfattar inte sådan
merkostnad som uppstår på grund av att säkerhetskopia inte funnits enligt nedan. Se allmän
sektion Egendom punkt 14.5.

Heta arbeten får inte utföras utan den brandskyddsansvariges tillstånd. detta tillstånd
erhålls genom att den brandskyddsansvarige
skriver under en svetskontrollbekräftelse eller
ett svetstillstånd som den som skall utföra det
heta arbetet läst, fyllt i och undertecknat.

8.61 Operativsystem
program

Svetskontrollbekräftelsen/svetstillståndet skall
ha minst den omfattning som anges i Svenska
Brandförsvarsföreningens blankett ”svetskontroll för tillfälligt arbete”

och

applikations-

Aktuella styr- och produktionsprogram skall
finnas minst tre exemplar. Programmeringsunderlaget för dessa räknas härvid som ett
exemplar. Övriga två exemplar skall finnas i
maskinellt läsbar form på åtskilda datamedia.

8.62 Register och produktionsdata
8.48 Takarbeten
Särskilda föreskrifter
utöver ovanstående föreskrifter
Torkning av underlag och applicering av tätskikt får inte utföras med öppen låga.
Vid smältning av asfalt skall utrustningen uppställas, hanteras och tillse enligt Svenska
Brandförsvarsföreningens Säkerhetsregler i
samband med arbete på tak.

Register eller annan information avsedd för
maskinell bearbetning, lagrad på datamedia,
skall finnas i minst tre generationer, alternativt
ett original och två kopior. Av dessa exemplar
skall ett utgöra säkerhetskopia. Dessutom skall
för rekonstruktion av information erforderligt
underlag (inmatningsmaterial) bevaras.

8.63 Administrativa rutiner
Vid arbetenas utförande skall släckutrustning
bestående av slang med vatten och två godkända, fungerande handbrandsläckare ABE III,
brytverktyg, t ex pikyxa och handstrålkastare
finnas för omedelbar släckinsats.
Förberedande åtgärder för brandlarm från
arbetsplats på tak skall vitas, t ex genom att
medföra mobiltelefon.
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Det åligger försäkringstagaren att för databehandlingsområdet rimliga administrativa rutiner (t ex en formaliserad och dokumenterad
rutin för överläggning av program till produktionsbibliotek) följs samt att tillse att säkerhetskopior är aktuella, korrekta och funktionsdugliga.
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8.64 Förvaring av säkerhetskopia

11.1 Grundsjälvrisk

Säkerhetskopia skall förvaras skild från övriga
exemplar på sådant sätt att inte såväl säkerhetskopia som övriga exemplar kan skadas vid
samma skadetillfälle.

Självrisken är, om inte annat anges nedan,
20 % av basbeloppet*.

11.2 Förhöjd grundsjälvrisk
8.7 Påföljd vid åsidosättande
säkerhetsföreskrift

av

Om säkerhetsföreskrift inte iakttagits görs ett
avdrag av eljest utgående ersättning.

Självrisken är 10 % av skadebeloppet, dock
lägst
-

Avdraget är 30 % av eljest utgående ersättning,
dock lägst ett och högst 10 basbelopp, vid
åsidosättande av föreskrift för brandfarliga heta
arbeten enligt 8.4.
Avdraget är 20 % av eljest utgående ersättning,
dock lägst ett halvt och högst 10 basbelopp, vid
åsidosättandet av annan säkerhetsföreskrift.
Avdraget kan minskas om särskilda skäl kan
anses föreligga med hänsyn till försummelsens
art eller andra omständigheter.
Sådant avdrag görs dock inte
– om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften iakttagits,
– om den som haft att tillse att föreskriften
iakttogs inte kan lastas för att den åsidosatts.

11. SJÄLVRISK
Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skada, röjning och räddning en självrisk enligt vad som anges nedan.
Anmärkning. Avser försäkringen flera fastigheter enligt fastighetsregistret tillämpas en
självrisk för varje fastighet. Ligger flera fastigheter inom samma kvarter tillämpas dock
endast en självrisk för dessa.
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20 % av basbeloppet och högst 5 basbelopp
vid skada enligt 11.21-11.24,
5 basbelopp vid skada enligt 11.25.

11.21 Skada genom brand* eller explosion*
– som orsakats av byggtork eller flyttbar uppvärmningsanordning,
– som orsakats av motordrivet fordon (motorfordon, traktor, truck, motorredskap eller
terrängmotorfordon) som uppställts i fabrikationslokal, lagerlokal eller upplag,
– som uppkommit till följd av tobaksrökning
på annan plats än i kontor, matsal, samlingslokal, toalett eller annat utrymme där
Svenska Träförsäkringar och kommunens
brandchef tillåtit rökning,
– på föremål som uppkommit då föremålet för
värme vid bearbetning eller användning för
sitt ändamål,
– på förvärmare eller annat föremål
t ex
inmurning och tuber i panna som helt eller
delvis befinner sig inom eldstad eller rökkanal, om skadan uppkommit genom eld
eller explosion i eldstaden eller rökkanalen.

11.22 Skada genom plötslig och oförutsett
elfenomen* på elektrisk utrustning*.

11.23 Skada genom storm* eller hagel på
– markis samt flaggstång, radio- eller TV-antenn,
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Svenska Träförsäkringar AB
– sådana hus som inte omsluts av hela och täta
väggar och tak samt egendom i huset.
11.24 Vid skada genom ras, jordskalv, eller
vulkanutbrott

säkringar och försäkringstagare i Svenska
Träförsäkringar. Ersättningar fördelas i
förhållande till respektive skadebelopp.

17. DEFINITIONER
11.25 Skada i följd av trafik med motordrivet fordon.

Arbetstagarens egendom (objekttyp)
Härmed avses arbetstagares

11.3 Särskilt avtalad självrisk
Avtal kan träffas om annan självrisk, vilken då
anges i försäkringsbrevet. Självrisken är dock
alltid lägst den förhöjda grundsjälvrisken.

– personlig lösegendom som förvaras enligt
gängse hemförsäkringsvillkor, dock inte
egendom hänförlig till objekttypen pengar
och värdehandlingar,
– egendom som omfattas av gällande kollektivavtal.

11.4 Högsta självrisk
Vid samtidig egendoms- och avbrottsskada för
försäkringstagaren tillämpas endast en gemensam självrisk, den högsta.
Anmärkning Denna regel avser inte särskilt avtalad självrisk.

11.5 Tilläggssjälvrisk
Tilläggssjälvrisk tillämpas endast om detta anges i försäkringsbrevet.

Basbelopp
Med basbelopp avses det belopp som fastställs
enligt lagen om allmän försäkring och som
gällde för januari månad det år skadan inträffade.
Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp
avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal
kronor. Andra belopp uttryckta i basbelopp
avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.

Brand

12. SKADEERSÄTTNINGSREGLER
Utöver Skadeersättningsreglerna i Allmän sektion för egendom (700 E) gäller:
Vid skada genom ras, jordskalv, eller vulkanutbrott är dock den sammanlagda ersättningsskyldigheten för egendomsskador, röjningskostnader, räddningskostnader samt avbrottskostnader inklusive hyresförluster inom en och
samma fastighet enligt fastighetsregistret vid
varje skadetillfälle begränsad till högst 150 basbelopp* gemensamt för samtliga berörda för-
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Med brand förstås eld som kommer lös. Som
brandskada anses inte skada genom hetta från
eldstad eller genom att glöd eller upphettat
föremål, som inte är i brand, sveder eller bränner hål utan att brand uppstår.

Datamediaskåp
Datamediaskåp skall vara av lägst brandklass D
60 för datamedia.

Elektrisk utrustning
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Med ”elektrisk utrustning” avses elektrisk maskin, apparat eller annan elektrisk eller elektronisk enhet samt kabel eller elektrisk ledning.

värdet av egendom ingår även de kostnader
försäkringstagaren lagt ned på denna egendom.

Objekttyper
Elfenomen
Med elfenomen avses plötslig och oförutsedd
inverkan av producerad elektricitet, t ex kortslutning, överslag ljusbåge eller överspänning.
Explosion
Med explosion förstås en ögonblicklig uppträdande kraftyttring, förorsakad av gaser eller
ångors strävan att utvidga sig. För att explosion
skall anses föreligga ifråga om behållare eller
kärl av vad slag som helst (såsom ångpanna,
cylinder eller annat kärl för ånga, gas eller
vätska samt kokare) förutsätts dessutom att
behållarens väggar skadas till så stort omfång
att genom utströmning av gas eller ånga eller
ångbildande vätska trycket inom och utom behållaren ögonblickligen utjämnas.
Som explosion anses däremot inte t ex bristning som orsakas av centrifugalkraften hos
roterande kropp eller som uppkommer genom
materialspänningar, t ex gjutspänningar, och
inte heller bristning som uppkommer genom
undertryck t ex explosion.

Härmed avses beteckning på försäkrade föremål. Objekttyperna är
– Arbetstagares egendom
– Byggnad
– Kunders egendom
– Maskinerier
– Pengar och värdehandlingar
– Ritningar och arkivalier samt datamedia
– Trädgård och tomt
– Varor.
De olika objekttyperna finns definierade i Allmän sektion för egendom

Storm
Med storm förstås vind med en hastighet av
minst 21 meter per sekund.

Trädgård och tomt (objekttyp)
Härmed avses fastighetens mark, växtlighet,
stängsel, staket, flaggstång och brygga dock
inte brunn och vattentäkt eller liknande anordningar.

Heta arbeten
Med heta arbeten avses svetsning, skärning och
liknande brandfarligt arbete som med tanke på
brandfaran är jämförbart med svetsning,
lödning och skärning t ex hård lödning,
takbeläggning och bearbetning med snabbgående verktyg.

Hit hänförs även fast lekutrustning, utomhusbelysning, anslutning för motorvärmare, asfaltering och konstverk utomhus. Med konstverk
förstås byster, skulpturer m fl föremål som
framställts huvudsakligen för utsmyckningsändamål och vars värde betingas av
konstnärliga utförandet.

Kunders egendom (objekttyp)

Värmekulvertanläggning

Härmed avses kunder tillhörig egendom som är
i försäkringstagarens vård och som har direkt
samband med den försäkrade verksamheten. I

Med värmekulvertanläggning avses ett i mark
utanför byggnad anlagt ledningssystem innefattande rörledningar, värmeisolering och
skyddshölje för distribution av värme, kyla
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och varmvatten samt kulvertkammare med
utrustning som hör till sådant ledningssystem.
Till värmekulvertanläggning räknas inte undereller abonnentcentraler eller därtill hörand
utrustning.
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