
Att ta ett beslut och
förebygga en

vattenskada kan vara
betydligt svårare än
tro att det aldrig kan

hända

Årligen kostar vattenskador i Sverige ca. 10 miljader kronor. 
Över 40 % av vattenskadorna sker i kök och tvättstuga där
köket är överrepresenterat med 35 %. 

Risken är därför överhängande stor att de flesta kommer att
råka ut för en vattenskada av något slag, som enkelt kan
förebyggas.

Att förebygga ett fel är vår allas ambition för att förhindra
obehagliga kostnader. Men ovetande om enkla åtgärder och
hinder av olika slag kan därför påverka rätt beslut. 

Detta vill vi ändra på…..



Förebyggande av 
vattenskador som

passar både ditt hem 
och plånbok

Nu gör PreZoneX det möjligt så att alla kan förebygga
vattenskador och dyra kostnader med ett hållbart miljötänk.

Vi vill därför göra valet av en förebyggande åtgärd obegränsat
där kunden är skyldig att få en anpassad lösning med rätt pris
och skydd. 

Finns medvetenheten att förebygga rätt mot vattenskador
eller…….



Vattenskador i 
hemmet

”slarv eller 
ovetskap”

• Då människan är av naturen lat blir försäkringen en räddning att luta 
sig mot vid en vattenskada. Men Hur mycket som betalas ut efter 
åldersavdrag, ökad självrisk samt om slarv har förekommit vid en 
installation framkommer i försäkringsbolagets stadga. 

• Oavsett hur säkert och bra en installation har gjorts finns ändå risken 
för en vattenskada kan ske. 

• Det är mycket svårt att veta när plötsligt en vattenläcka sker och hur 
mycket som läcker

• Att stänga av vattnet med handventilen, när ingen är hemma, 
kommer att glömmas eller blir jobbigt efter ett kort tag. En viktig del
är att ventilerna används endast för byte av vattenmätare

• Vad vi vet är att kostnaden för en bra förebyggande åtgärd är mycket 
mindre än självrisken vid en vattenskada

Vad händer när en vattenskada sker….



Hur gäller 
hemförsäkringen 

och vad händer vid  
återställande av en 

vattenskada?

• Villa- och bostadsrättsförsäkringar ersätter vattenskador i 
kök. Men kom ihåg att det ändå kan bli en kostsam affär om 
man räknar in självrisk och åldersavdrag på skadekostnaden. 
Från några tusen upp till 100 000 kr är inte ovanligt. Om du 
har varit oaktsam eller inte byggt enligt branschstandard kan 
du få avdrag på ersättningen. 

• Tiden för ett återställande av en vattenskada kan ta från 1,5 
månad upp till 12-14 månader.

• Tänk på att varje vattenskada med återställande är en stor 
miljöförstörande åtgärd med förhöjd CO2, som ALLA måste 
vara med och sänka. Detta kan inte vänta!

Hur uppstår de flesta vattenskador…..



Därför sker det 
flesta 

vattenläckor i 
köket

• Läckage på slang för tillflöde och utlopp från diskmaskin eller 
diskho 

• Inte tillräckligt dragna eller spruckna kopplingar

• Gängor till förskruvningar korrigerar, materialfel eller dålig 
packning

• Vibrationer eller flyttande av maskiner där slang kläms eller 
lossar

• Åldersrelaterat material med sprickor som följd

Men var och vilka apparater kan ge läckage….



Var och hur 
uppstår en 
vattenläcka

• Smygande

• Helt plötsligt

• Vid diskmaskin

• Vid tvättmaskin

• Under diskbänk

• Under eller vid kylskåp, speciellt med vatten inkopplad

• Inbyggd kaffemaskin

• Varmvattenberedare

• Värmepump

Vilka kostnader kan detta bli.….



”Det får inte vara 
krångligt och dyrt 
att skydda sig mot 

ökade vattenskador”

• Kostnaderna för ett bra förebyggande skydd är mindre än 
självrisken vid en vattenskada

• Försäkringsbolagen ska ge dig en premiesänkning

• Undvik lån och kostnader på över 100 000 kr vid inköp av 
nytt materiel

• Flertalet har insett att vi erbjuder prisvärda och flexibla 
lösningar. Det får inte vara tekniskt krångligt och dyrt att 
skydda sig mot ökade vattenskador

• Nu måste ägare av hus, fritidshus, hyreslägenheter, 
bostadsrätter och företag inse att förebyggande åtgärder 
ger minskade utgifter. Men även ta ansvar för våra barn 
med ett mer hållbart miljötänk

Skydda dig i dag, i morgon kan det vara för sent….



Även små droppar kan orsaka stor skada

• Stäng alltid av vattentillförseln när du lämnar hemmet

• Se även till att ha ett bra förebyggande skydd när du är hemma. 
Placera vattensensorer på strategiska punkter som avger larm och
samtidigt stänger av vattentillförseln vid en läcka

Tillsammans med din VVS- montör kan du välja mellan olika lösningar som passar just dig och ditt hem


