
Den vanligaste vattenskadan är en läckande diskmaskin, kyl eller frys. En typisk vattenskada i köket uppstår genom 
att en koppling till vattenledningen under diskbänken står och droppar under lång tid innan den upptäcks.  
Då kan vattnet ha vandrat vidare i bjälklag, väggar och golv.

Grundkrav
Kök ska vara fackmässigt utförda, vilket innebär att man ska uppfylla 

Boverkets byggregler, aktuella branschregler samt att monterings-

anvisningarna följs. Du kan göra vissa arbeten själv, observera att 

samma krav på fackmässigt utförande gäller även då.

Att tänka på vid renovering 
Vid renovering av kök bör man alltid titta på möjligheten att samti-

digt byta ut kökets ledningssystem, i synnerhet inbyggda ledningar 

för varm- och kallvatten. Ett modernt kök har minst 30 års livs-

längd, vilket innebär att äldre rör som lämnas kvar i väggar och golv 

riskerar att börjar läcka med följden att köket måste rivas/repareras 

i förtid. Ta därför alltid upp denna fråga med din VVS-installatör för 

att titta på möjligheten att byta ut rören med en säker övergång mot 

befintliga system. 
 
Hantverkare
För arbeten i kök rekommenderar vi starkt att du anlitar branschan-

slutna företag med utbildad/certifierad personal för arbeten med 

VVS (Säker Vatteninstallation). Då får du även ett intyg. Intyget ses 

idag som en värdehandling, inte minst vid ägarbyten.

 

När det gäller elarbeten får dessa endast utföras av behöriga 

elinstallatörer.  

 

Diskbänkskåp och vattentäta underlägg 
Vill du höja vattensäkerheten i ditt kök kan du enkelt göra

detta genom att montera en vattentät insats i eller under diskbänks-

skåpet. Det finns färdiga diskbänksinsatser som är enkla att montera

i de flesta skåp. Det finns även prefabricerade golvskydd/balja att 

lägga under skåpen. Även vitvaror som diskmaskin, kyl & frys och 

andra vattenanslutna apparater ska självklart vara försedda med 

vattentäta underlägg. 

Vattenlarm
Vattenlarmet fungerar ungefär som en brandvarnare, men reagerar

på vatten istället. Det visar snabbt små läckage och förebygger  

effektivt vattenskador. Montera vattenlarmet i eller under  

diskbänksskåpet och placera givare under diskmaskinen och intill 

avloppsröret och vattenrören. Börjar det läcka suger givarna upp 

vattnet och larmet börjar pipa. 
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Vattensäkra ditt kök

Fäst fuktsensorerna till läckagelar/läckagebrytaren vid rör och kopplingar 
där det kan läcka vatten.



ANSÖKAN SÄKERHETSBIDRAG
 

VATTENSÄKERT KÖK
Säkerhetsbidrag för  
vattensäkert kök

Förklaringar:
• Vattentät golvbeläggning kan vara fogtät plastmatta eller klinkers 

med underliggande tätskikt minst en meter utanför bänkinred-
ning eller kyl/frysskåp

• Med golvskydd menas platsbyggd eller prefabricerad, lokal vat-
tentät yta

• Med vitvaruunderlägg menas traditionella vattentäta underlägg
• Med vattenfelsbrytare avses produkt som via tryckflödesmätning 

eller lokalt utplacerade sensorer varnar och stänger av vattnet.  
Vi rekommenderar vattenfelsbrytare som monteras direkt efter  
vattenmätaren och med sensor i köket enligt alternativ 1 nedan.  
Du har då möjlighet att söka bidrag för både vattenfelsbrytare 
och för vattensäkert kök.

• Andra vattenanslutna apparater är exempelvis kyl/frys med 
ismaskin, kolsyrat vatten medmera.

• Med golvavlopp avses golvbrunn eller annan typ av nödbrunn 
med torra vattenlås.

• Med vattenlarm avses ett larm som varnar med akustisk signal vid 
detekterad fukt.

Kriterier för säkerhetsbidrag:
 
         Alternativ 1.
• Vattentät golvbeläggning eller vitvaruunderlägg under kyl- och 

frysskåp. *
• Golvskydd under diskbänksskåp och diskmaskin. * 

 

• Golvskydd under diskbänksskåp och diskmaskin samt vitva-
ruunderlägg under andra vattenanslutna apparater övervakat av 
sensorer som är kopplade till en vattenfelsbrytare som stänger av 
vattnet till minst köket vid läckage. 
 
Alternativ 2.

• Enligt punkt 1 & 2 ovan.
• Golvskydd under diskbänksskåp och diskmaskin samt under 

andra vattenanslutna apparater anslutet till golvavlopp samt 
kompletterat med vattenlarm.

Det finns tre nivåer på säkerhetsbidrag
De tre nivåerna beror på hur stort engagemang du har inom
försäkring, sparande och bank hos Dalarnas Försäkringsbolag.
Du ska ha boendeförsäkring plus en bonunsgrundande
produkt för att få lägsta säkerhetsbidraget. För vattensäkert
kök är nivåerna 400 kr, 700 kr eller 1 500 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 eller kvitto på inköpt 
produkt när du skickar in ansökan.

Vattenskador i kök står för drygt 30 % av alla vattenskador. Av dessa inträffar merparten kring diskbänksskåpet 
och diskmaskinen. När man bygger nytt eller renoverar sitt kök så finns det krav i Boverkets byggregler som ska 
följas, markerade med * nedan. För detta säkerhetsbidrag ställs ytterligare krav. Uppfyller din bostad eller ditt 
fritidshus kriterierna nedan kan du söka säkerhetsbidrag hos oss.
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