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Hembygds
försäkringen 

Hembygdsförsäkringen är skräddarsydd för föreningar inom  
hembygdsrörelsen. Genom grupplösningen har villkor och  

skydd som passar de allra flesta hembygdsföreningar kunnat  
förhandlas fram. Den gemensamma upphandlingen och ett aktivt  

skadeförebyggande arbete gör att vi håller försäkrings-  
premien nere och skyddar vårt kulturarv

Hembygdsförsäkringen är en medlemsförmån
inom Sveriges Hembygdsförbund. 



Fördelen med en grupplösning är många. Innehåll och skydd 
är anpassade efter just hembygdsföreningar och täcker de allra 
flesta föreningars behov. Genom att upphandla som en stor 
grupp finns större möjlighet att få en fördelaktig premie. 

Med praktiskt och ekonomiskt stöd till ett aktivt skade- 
förebyggande arbete skyddar vi kulturarvet tillsammans. 
Dessutom håller vi försäkringspremien nere på lång sikt. 

Varför förebygga skada?
En grundläggande försäkringsprincip är att det inte ska löna 
sig att drabbas av skada. En gammal värmepump ersätts till 
exempel inte med en ny, utan försäkringstagaren får betala 
delar av kostnaden. Varje skada som inte inträffar sparar därmed 
föreningen kostnader i form av självrisker och nedskrivningar.

Att hantera en skada tar också mycket tid och energi i 
anspråk från ideella resurser som kunnat ägna sig åt själva 
verksamheten. Att arbeta proaktivt med att skadeförebygga 
i hembygdsgården är att framtidssäkra verksamheten och 
skydda kulturarvet. 

Vid en skada betalar försäkringsbolaget ut ekonomisk ersättning. 
Tänk dock på att värdet hos många kulturhistoriska föremål 
inte kan ersättas med hjälp av en påse pengar. Genom att 
arbeta skadeförebyggande skyddar föreningen kulturarvet 
och gör samtidigt hembygdsgården till en trygg och säker 
plats att vistas på.

Försäkringen gäller för skada eller förlust genom en plötslig 
och oförutsedd skada. Försäkringen ersätter inte skador som 
beror på bristande underhåll.

Är vi korrekt försäkrade? 
När såg ni senast över vad föreningen har försäkrat? Styrelsen  
ansvarar för att hålla föreningen korrekt försäkrad. 

När försäkringsfaktura och försäkringsspecifikation skickas ut 
i december bör hela styrelsen kritiskt granska uppgifterna över 
vad ni har försäkrat. Saknas något? Är ni över- eller under- 
försäkrade? Låt försäkring och underhåll vara en stående 
punkt på styrelsemötets agenda.

Observera! Uppdatera era försäkringsuppgifter regelbundet.  
Är uppgifterna ofullständiga riskerar ni att vara felförsäkrade.  
Överförsäkrade innebär att ni betalar onödigt hög premie och  
vid underförsäkring riskerar ni att inte få ersättning motsvarande 
era förväntningar. 

Skydda kulturarvet
Kulturhistoriskt ovärderliga föremål, byggnader och arkiv går inte att ersätta med 
nya. Därför behöver vi arbeta aktivt med att förebygga skador.  

Vilka krav ställs på oss? 
En förening är en juridisk person och kan inte teckna en 
konsumentförsäkring. Hembygdsförsäkringen är en företags-
försäkring i form av en gruppförsäkring. En företagsförsäkring 
ställer betydligt högre krav på riskmedvetenhet och innefattar 
skyddskrav. Om skyddskraven inte uppfylls kan ersättningen 
vid skada minska.

Skyddskrav i byggnadsförsäkringen är bland annat krav på 
att: hålla 15° C i underhållsvärme, uppfylla Skyddsklass 1 vad 
gäller inbrottssäkerhet och ha regelbunden tillsyn. 

Observera! I förköpsinformationen / försäkringsbeskedet framgår 
vilka skyddskrav som finns. Det går också att beställa de fullständiga 
villkoren av försäkringskansliet. 

Skriv upp ”Försäkring och underhåll” på  
agendan för ert nästa styrelsemöte. 

Kontrollera er försäkringsspecifikation. Fyll i ett 
nytt försäkringsunderlag för att göra ändringar. 
Kontakta försäkringskansliet vid frågor.

Läs förköpsinformationen / försäkringsbeskedet 
och ta reda på vad försäkringen täcker och ej, 
samt vilka skyddskrav som ställs på föreningen. 

Ta del av våra kostnadsfria handböcker och 
mallar för skadeförebyggande arbete som är 
skräddarsydda för föreningsverksamhet, bl a 
”Regelbunden översyn av hembygdsgården”, 
”Handbok i systematiskt brandskyddsarbete” 
och mallar för hyresavtal: www.hembygd.se

Samla upp till 30% rabatt på försäkringspremien 
genom att sätta in skadeförebyggande åtgärder 
såsom seriekopplade brandvarnare m fl.

Få del av kostnaden tillbaka när ni installerar 
brand-, inbrottslarm eller vattenfelsbrytare.

Gå kostnadsfri webbutbildning / studiecirkel 
och bli belönade med självriskcheck värde  
9 600 kr: sakerforeningsgard.se

Att göra



• Grundförsäkring 
ANSVAR, RÄTTSSKYDD, FÖRMÖGENHETS- 
BROTT OCH OLYCKSFALL

Grundförsäkringen omfattar alla föreningar som är anslutna 
till Sveriges Hembygdsförbund och ingår i medlemsavgiften 
till respektive regionalt hembygdsförbund. Krav finns dock på 
att fylla i och skicka in blanketten ”Underlag till försäkrings-
teckning”. Grundförsäkringen omfattar ansvar, rättsskydd,  
förmögenhetsbrott och olycksfall. Olycksfallsförsäkringen gäller 
för besökare på föreningens egna arrangemang samt för  
funktionärer under ideella uppdrag åt föreningen. Den olycks-
drabbade behöver inte ha medlemskap i föreningen.  

Tänk på! Anställda omfattas inte av olycksfallsförsäkringen.  

Teckna till olycksfallsförsäkring för anställda. 

• Byggnadsförsäkring 
BRAND, VATTEN, INBROTT, MASKIN,  
SKADEDJUR, HYRESFÖRLUST MED MERA

Byggnadsförsäkringen kan tecknas av alla som äger sina 
byggnader eller har nyttjanderättsavtal där man förbundit sig 
att försäkra byggnaderna. Försäkringen gäller för oförutsedda 
brand- vatten-, inbrotts-, hyresförlust-, maskin och oljeskador. 
Husbocksförsäkring och sanering av skadedjur gäller för  
byggnader försäkrade i kategori 1. Försäkring mot skadegörelse 
utan samband med inbrott ingår också men till en högre självrisk.

Tänk på! Försäkringen ersätter inte skador som beror på bristande 

underhåll, ex bristande dränering eller takläckage.

• Verksamhetsförsäkring 
BRAND, VATTEN, INBROTT, ALLRISK,  
AVBROTT, TRANSPORT MED MERA

Verksamhetsförsäkringen avser försäkring av lösegendom. 
Försäkringen uppgår till det belopp som ni själva anger vid 
försäkringsteckning eller uppdatering av er försäkring.  
Försäkringen innefattar brand-, inbrotts-, vattenskade- samt 
allriskförsäkring, försäkring för pengar och värdehandlingar, 
avbrott i föreningens ekonomiska verksamhet samt transport. 

Tänk på! Lösegendom är allt löst som finns i byggnaderna, som 
man skulle ta med sig vid en flytt. Det är det ekonomiska värde 
ett likvärdigt föremål skulle ha vid försäljning som ska uppskattas. 
Lösegendomen försäkras i intervaller om 5 basbelopp (241 500 kr 
2022), alltså 0, 5, 10 eller 15 bb osv.

• Tilläggsförsäkringar 
Föreningen kan behöva ytterligare tilläggsförsäkringar  
beroende på sin verksamhet eller egendom. Om ni planerar att 
bedriva särskilt riskfylld verksamhet eller verksamhet som 
avviker från vanlig hembygdsverksamhet, kontakta försäkrings- 
kansliet för att se över ert försäkringsskydd.

Olycksfallsförsäkring för anställda. Anställda omfattas inte 
av olycksfallsförsäkringen i grundförsäkringen. Arbetar den 
anställda max 16 h/vecka kan olycksfallsförsäkring tecknas 
genom Hembygdsförsäkringen.

Utställningsförsäkring. Tecknas när föreningen i egen regi 
arrangerar tillfälliga utställningar. Tecknas utan avgift upp till 10 
basbelopp när föreningen har sin egen lösegendom försäkrad.

Båtar, båttrafik, tåg, tågtrafik samt åkgräsklippare som 
är trafikförsäkringspliktiga. Försäkring för dessa behöver 
tecknas till eftersom undantag görs i ansvarsförsäkringen.

Robotgräsklippare. Det är möjligt att försäkra robotgräs-
klipparen när den är ute på tomten.

Byggprojekt. Vid stora byggprojekt bör allriskförsäkring för 
byggnads-, anläggnings-, installations- och montagearbeten 
samt miljöskade- och byggherreansvar tecknas.

Merkostnader på grund av myndighetskrav. Vid nybyggnation 
ställs högre krav på bland annat tillgänglighet.

Allrisk för byggnad. Omfattar skadehändelser som inte täcks 
i vatten-, brand- och inbrottsskyddet. 

Kontakta oss
På försäkringskansliet i Varberg sköts all administration 
av försäkringen. Vänd er till försäkringskansliet för 
att anmäla skada, få information, beställa material, 
uppdatera ert skydd eller med övriga frågor. Du 
kommer i kontakt med försäkringskansliet vardagar 
kl 8.30-16.00 (lunchstängt kl 12.00-13.00). Under 
sommaren och runt jul- och nyårshelgen är det 
öppet vardagar kl 9.00-12.00.

Försäkringsförmedlare: Föreningsförsäkringar 
i Halland AB, Carolina Svensson och Anna Wernersson

Adress: Östra Långgatan 30 A, 432 41 Varberg

Telefonnummer: 0200-22 00 55

E-post:  forsakring@hembygdsforbundet.se

Försäkringsgivare för Hembygdsförsäkringen i hela landet är Länsförsäkringar Halland 
men det är till försäkringskansliet i Varberg ni vänder er till för rådgivning, uppdateringar 

och skadeanmälan: 0200-22 00 55, forsakring@hembygdsforbundet.se 



Prislista 2022 
Grundförsäkring      

Ansvar-, förmögenhetsbrott-, rättsskydd- och olycksfallsförsäkring.  
Premien ingår i medlemsavgiften till Sveriges Hembygdsförbund.

Byggnadsförsäkring  
Brand-, inbrotts- och vattenskadeförsäkring, hyresförlustförsäkring, maskin- 
försäkring, oljeskadeersättning, skadegörelse, skadedjur (endast kategori 1). 

Kategori 1 – Isolerade byggnader
Till isolerade byggnader räknas en byggnad där ytterväggens bärande konstruktion 
har beklädnad både på in- och utsidan, oberoende av den isolerande förmågan. 
Hit räknas också en massiv ytterväggkonstruktion till exempel av sten eller timmer. 
Premien utgår per kvadratmeter våningsyta. Våningsytan utgörs av alla inredda 
utrymmen i samtliga våningar, även vind och källare. Vissa smärre utrymmen får 
räknas bort.

Kategori 2 – Oisolerade byggnader och anläggningar
Till oisolerade byggnader räknas byggnader bestående av enkel yttervägg  
och övriga oisolerade anläggningar. Premien utgår per styck i fyra storleks- 
kategorier beräknat på byggnadsytan.

Specialbyggnader
Speciella byggnader och anläggningar, till exempel med liten byggnadsyta i  

förhållande till höjden.

Väderkvarnar   
Förstariskförsäkras styckevis till valt förstariskbelopp. Väderkvarnar över  
300 000 kr: 300 kr i kostnad per 50 000 kr utökat belopp. Väderkvarnar  
försäkrade för mer än 500 000 kronor kommer att besiktigas. 

Allriskförsäkring byggnad
Allriskförsäkring av byggnader debiteras per förening oberoende av  
antalet byggnader.

Verksamhetsförsäkring
Brand-, inbrotts-, vattenskade samt allriskförsäkring. Inventarier debiteras i intervall 
om 5 basbelopp. 1 basbelopp = 48 300 kr (2022)  

Ingår

Kategori 1 (trä och sten)  
17,50 kr/kvm

Kategori 2 
< 51 kvm  150 kr
51-100 kvm  300 kr
101 - 300 kvm  715 kr
> 300 kvm  Individuell  
  premie, första risk

Specialbyggnader 
Individuell premie, första risk

Allriskförsäkring byggnad 
400 kr

Lösegendom per 5 bb 
5 bb  605 kr  
10 bb  1 210 kr
15 bb  1 815 kr
osv

Väderkvarn försäkrad för 
50 000  kr 1 350 kr  
100 000  kr 1 500 kr 
200 000  kr 1 900 kr
300 000  kr 2 300 kr


