
Miljöansvarsförsäkring för entreprenör
Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering. 

Miljöansvarsförsäkring för entreprenör
Villkorsnummer An55:17

3.5. Miljöansvar för entreprenörer 

3.01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven entreprenadverksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade) och 
dennes arbetstagare för skada orsakad i tjänsten. 

3.02. När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som avser skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft. 

3.03. Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden. 

3.08. Försäkringsbelopp 
Försäkringsbeloppet anger det belopp till vilket skadestånd, utrednings-, förhandlings-, rättegångs- och räddningskostnader sam-
manlagt är försäkrade. 

3.11. Vad försäkringen gäller för 
3.11.5 Miljöpåverkan och markarbeten 
3.11.5.1 Person-, sak- eller ren förmögenhetsskada på grund av miljöpåverkan 
Försäkringen gäller för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada* enligt miljöbalken som består i eller är en följd av 
•  förorening av eller annan inverkan på vattendrag, sjö, vattentäkt eller annat vattenområde, grundvatten samt mark, byggnad*, 
 anläggning eller anordning 
•  ändring av grundvattennivån om skadan inträffar inom två år efter utförandet av det skadegörande arbetet 
•  rök, sot, damm, ånga, gas eller annan luftförorening 
•  buller 
•  skakning 
•  värme, lukt eller ljus 
•  annan liknande störning. 

3.11.5.2 Sakskada och ren förmögenhetsskada på grund av markarbeten 
Försäkringen gäller för sakskada och ren förmögenhetsskada* som den försäkrade kan bli ansvarig för enligt miljöbalken om 
skadan orsakats genom följande markarbeten; sprängning, pålning, spontning, schaktning eller grävning. 

3.11.6 Byggarbetsmiljösamordnare enligt arbetsmiljölagen Försäkringen gäller för det ansvar som följer av 3 kap 6-7 §§ arbets-
miljölagen som den försäkrade har som byggarbetsmiljösamordnare eller självständig uppdragstagare. 

11.20 Åtagande 
Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som överstiger avtalad självrisk* åtar sig bolaget gentemot den försäk-
rade att 
•  utreda om skadeståndsskyldighet föreligger 
•  förhandla med den som kräver skadestånd 
•  föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångseller 
 skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få utav motpart eller annan 
 samt 
•  betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att erlägga. 



3.12. Vad försäkringen inte gäller för 
3.12.1 Försäkringen gäller inte för skada 
•  som den försäkrade åtagit sig att ersätta utöver AB 04 eller annan allmän bestämmelse utfärdad av branschorganisation inom 
 den försäkrades verksamhetsområde 
•  som den försäkrade kan bli ansvarig för i egenskap av byggherre 
•  som orsakats av verksamhet vid stationär anläggning. 
 
Anmärkning 
Med byggherre avses den ägare eller brukare av fastighet för vars räkning arbete utförs. 

3.12.2 Känd eller förutsebar miljöskada 
Försäkringen gäller inte för miljöskada som vid försäkringens ikraftträdande var känd eller borde vara känd av företags- eller 
driftledning.  
Försäkringen omfattar inte heller miljöskada som har sina orsaker i sådana omständigheter att den försäkrade eller hans driftled-
ning borde ha insett att skada skulle komma att inträffa. 

3.12.3 Böter, viten miljöskyddsavgift 
Försäkringen gäller inte för böter, viten eller miljöskyddsavgifter. 
 
3.12.4 Åsidosättande av lag eller myndighets föreskrift 
Försäkringen gäller inte för miljöskada som orsakats av eller eljest har sin grund i åsidosättande av föreskrift i lag eller tillstånds-
beslut, såvida inte den försäkrade kan visa att driftledningen, då miljöstörningen ägde rum, varken haft eller borde ha haft kän-
nedom om åsidosättandet. 

3.12.5 Atomskada 
Försäkringen gäller inte för sådan atomskada som den försäkrade kan göras ansvarig för enligt atomansvarighetslagen eller mot-
svarande utländsk lagstiftning. 

3.12.30 Arbetsskada och annan försäkring 
3.12.30.1 Arbetsskada 
Försäkringen gäller inte för arbetsskada* som drabbar försäkrads egna anställda. 

12.30.2 Annan försäkring 
Försäkringen gäller inte till den del ersättning kan lämnas genom annan försäkring. Försäkringen gäller dock om regressrätt 
föreligger mot den försäkrade. 

3.13. Särskilda krav vid grundläggningsarbete och förändring av grundvattennivån 
3.13.1 Vid grundläggningsarbete ska förbesiktning (syneförrättning) ske av byggnader och anläggningar i grannskapet som enligt 
erfarenhet normalt löper risk att skadas. Förbesiktningsprotokoll ska upprättas och kompletteras med erforderliga fotografier. 
Förbesiktigad egendom ska efter grundläggningsarbetets slutförande utan dröjsmål efterbesiktigas. 
 
3.13.2 Vid arbeten där grundvattennivån kan påverkas ska erforderliga undersökningar göras före arbetets genomförande för att 
fastställa grundvattennivån och dessutom ska nivån följas under arbetets gång. 
 
3.13.3 Eftersätts kraven i 3.13.1 eller 3.13.2 lämnas endast ersättning för skada som genom tillförlitlig utredning visas ha upp-
kommit som en följd av grundläggningsarbetet eller förändringen av grundvattennivån. Det åligger den försäkrade att tillhanda-
hålla sådan utredning. 
 
Ersättning lämnas inte för kostnader för 
•  för- eller efterbesiktningar 
•  skydds- och förstärkningsåtgärder 
•  att fastställa och följa grundvattennivån. 

3.42. Självrisk 
3.42.1 Självrisken vid personskada utgörs av avtalad självrisk enligt 3..42 Ansvarsförsäkring. 
 
3.42.2 Självrisken vid 
•  sakskada är lägst 10 % av skadebeloppet, dock lägst 20 %  av prisbasbeloppet och högst 10 prisbasbelopp. 
•  ren förmögenhetsskada* är lägst 10 % av skadebeloppet, dock lägst 1 och högst 10 prisbasbelopp om inte annat  anges i 
 försäkringsbrevet. 
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3.43. Skadeersättningsregler 
3.43.1 Högsta ersättning 
Bolagets ersättningsskyldighet är begränsad till 10 Mkr per försäkringsår, dock högst 1 Mkr per försäkringsår vid ren förmögen-
hetsskada*. 

3.44. Återkrav 
Har bolaget utgivit ersättning för den försäkrades räkning för skada som även byggherren eller annan är skyldig att ersätta enligt 
miljöbalken, övertar bolaget den försäkrades rätt att kräva ersättning av denne.   

12. Säkerhetsföreskrifter 

12.07. Miljöansvarsförsäkring för entreprenörer 
12.07.1 Den försäkrade ska iaktta 
•  de föreskrifter som anges i försäkringsbrevet 
•  att de föreskrifter som meddelas i lag eller författning eller av myndighet efterlevs och att anvisningar t ex Boverkets 
 byggregler (jämte kommentarer) och Arbetarskyddsstyrelsens/Arbetsmiljöverkets anvisningar följs 
•  att dokumentation i form av konstruktionsritningar, tillverkningsplaner, recept, instruktioner, bruksanvisningar, avtal, 
 garantier och liknande handlingar i rimlig omfattning förvaras och på bolagets begäran företes när det kan vara av betydelse 
 för att kunna fastställa leveranstidpunkt, om skadeståndsskyldighet föreligger, eller om produkt varit defekt vid leverans. 

12.02.20 Påföljd vid åsidosättande av föreskrift 
Åsidosätter den försäkrade angivna föreskrifter görs ett avdrag med 20 % av annars utgående ersättning, dock lägst 50 % av pris-
basbeloppet* och högst 10 prisbasbelopp. Avdraget kan minskas om särskilda skäl kan anses föreligga med hänsyn till försum-
melsens 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.

Om Brunskogs försäkringsbolag/Långseruds försäkringar
Brunskogs försäkringsbolag/Långserudsförsäkringar bildades år 1865. Från början var bolaget endast ett brandförsäkringsbo lag, 
men idag kan vi erbjuda flera olika typer av försäkringar med ett fullvärdigt skydd. Vårt område sträcker sig över hela Värmland och 
vårt huvudkontor ligger i Edane. Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Vem svarar för försäkringsskyddet
Brunskogs försäkringsbolag försäkringar svarar normalt för försäkringsskyddet utom för följande avsnitt, där Ålands Försäkringar Ab, 
PB 64, 22101 Mariehamn, Finland, FO-nummer 3125676-2, med hemort i Mariehamn, Finland, är försäkringsgivare:
Avsnitten: Ansvar, Rättsskydd, Tjänsteresa och Olycksfall.
 


