
ANSÖKAN SÄKERHETSBIDRAG

ÖVERSPÄNNINGSSKYDD

Säkerhetsbidrag för överspänningsskydd

Har du installerat överspänningsskydd för 
el– och teleutrustning i din villa eller fritidshus 
som uppfyller nedanstående kriterier, kan du 
söka säkerhetsbidrag hos oss.

Kriterier för säkerhetsbidrag

•	 Skyddet ska bestå av grov- eller mellanskydd samt tele-
skydd. Skydden bör monteras i plåtkapsling.

•	 Inkommande oskyddade ledningar ska separeras från 
skyddade ledare.

•	 Kraft och tele-/signalledning ska separeras.
•	 Alla inkommande ledningar ska jordas tillsammans och 

jordledare ska förbindas med huvudjordningsskena. 
•	 Minst 10 cm avstånd mellan oskyddade och skyddade 

ledare alternativt avskärmning.
•	 Skydd på inkommande el– och teleledningar ska om 

möjligt monteras där ledningarna går in i fastigheten.
•	 Apparat- och finskydd monteras så nära den apparat 

som ska skyddas som möjligt.
•	 Så kallade enklare stickproppsskydd ska föregås av 

fastmonterat skydd på inkommande ledningar.
•	 Installationen ska vara gjord av behörig elinstallatör.

Vilken typ av skydd ska jag välja?

•	 För villa i tätort gäller mellanskydd el/tele vid inkom-
mande ledningar till exempel mätarskåpet.

•	 För landsbyggd och gles bebyggelse med luftlednings-
nät gäller skydd i minst två steg, grov- och/eller mellan-
skydd tillsammans med teleskydd. 

Det finns tre nivåer på säkerhetsbidrag

De tre nivåerna beror på hur stort engagemang du har inom 
försäkring, sparande och bank hos Dalarnas Försäkringsbo-
lag. Du ska ha boendeförsäkring plus en bonusgrundande 
produkt för att få lägsta säkerhetsbidraget. För överspän-
ningsskydd är nivåerna 500 kr, 1 000 kr eller 2 200 kr.

Mer information finns på dalarnas.se. Frågor besvaras av 
avdelningen för Skadeförebygg på tfn 023-930 00. 

Ansökan skickas till
Dalarnas Försäkringsbolag
Avdelning Skadeförebygg
Box 3, 791 21 Falun

Observera att du ska bifoga kopia på faktura från elinstallatö-
ren när du skickar in ansökan.
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