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6.2 Miljöansvarsförsäkring
Med tillämpning av det allmänna villkoret N01 i övrigt gäller för denna försäkring följande
kompletteringar och ändringar.
6.2.2 När försäkringen gäller
Med ändring av 3.2 (När försäkringen gäller) i Kap 3 gäller försäkringen för skadeståndskrav som
framställs under den tid som angivits i försäkringsbrevet (försäkringsåret).
Ett skadeståndskrav skall anses framställt då försäkrad första gången får ett skriftligt ersättningskrav.
6.2.3 Var försäkringen gäller
Med ändring av 3.3 (Var försäkringen gäller) i Kap 3 gäller försäkringen för verksamhet inom egen
fast anläggning på fastighet i Sverige och avser skada som inträffat i Norden.
6.2.5 Försäkringsbelopp
Försäkringsgivarens åtagande att betala skadestånd samt utrednings*-, förhandlings*-, rättgångs- och
skiljemannakostnader är begränsat till i försäkringsbrevet angivet belopp per skada.
För samtliga skador för vilka skadeståndskrav framställs under ett och samma försäkringsår är
ersättningen begränsad till det dubbla försäkringsbeloppet.
*) Här avses enbart utrednings- och förhandlingskostnader för arbete som utförs av annan än
Försäkringsgivarens egen personal.
6.2.5.1 Serieskada
För flera skador som från samma verksamhetsplats orsakats av samma slags störning är
Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet begränsad till ett försäkringsbelopp oavsett under vilket
försäkringsår som skadeståndskrav enligt 6.2.2 framställts. Ersättning lämnas inom det
försäkringsbelopp som gällde vid den tidpunkt då skadeståndskrav enligt 6.2.2 första
gången framställdes.
Med verksamhetsplats avses det område där försäkrad driver verksamhet, antingen verksamheten är
uppdelad på en eller flera anläggningar.
6.2.5.2 Person-, sak- och ren förmögenhetsskada
Med ändring av 3.7.2 (Person- och sakskada) i Kap 3 gäller försäkringen för person- och sakskada
samt ren förmögenhetsskada.
6.2.6 Självrisk
Med ändring av 3.6 (Självrisk ) i Kap 3 har - av sammanlagda kostnader för skadestånd, utredning*,
förhandling*, rättegång och skiljemannaförfarande - den försäkrade att såsom självrisk vid varje skada
att svara för 0,5 basbelopp. Avtal kan träffas om högre självrisk som då anges i försäkringsbrevet.
Vid serieskada har den försäkrade att svara för en självrisk, nämligen den som gäller vid den tidpunkt
då skadeståndskrav första gången framställs.
*) Här avses enbart utrednings- och förhandlingskostnader för arbete som utförs av annan än
Försäkringsgivarens personal.
6.2.7 Försäkringens omfattning
6.2.7.1 Försäkringsgivarens
Med ändring av 3.7.1 (Försäkringsgivarens åtagande) i Kap 3 åtagande
- omfattar försäkringen skadeståndsskyldighet för miljöskada enligt miljöbalken och
motsvarande lagstiftning i Norden

3

-

åtar sig Försäkringsgivaren vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen gentemot
den försäkrade att
* utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
* förhandla med den som kräver skadestånd
* föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de
rättegångs- eller skiljemannakostnader som försäkrad åsamkas eller åläggs att betala och som inte
kan utfås av motpart eller annan
* betala det skadestånd som överstiger avtalad självrisk och som försäkrad är skyldig att utge.

Med miljöskada förstås skada genom nedan uppräknade störningar:
- förorening av vattendrag, sjöar eller andra vattenområden
- förorening av grundvatten
- luftförorening
- markförorening.
6.2.7.4 Undantag
Känd eller förutsebar skada
Försäkringen gäller inte för skadeståndsanspråk som har sin grund i olägenhet som vid försäkringens
ikraftträdande var känd eller borde ha varit känd av företags- eller driftledning.
Åsidosättande av lag eller myndighets föreskrift
Försäkringen gäller inte för skada som helt eller delvis orsakats av eller eljest har sin grund i att lag
eller myndighets föreskrift ej iakttagits, såvida den försäkrade inte kan visa att driftledningen, då
miljöstörningen ägde rum, varken haft eller borde ha haft kännedom om åsidosättandet.
Värdeminskning
Försäkringen gäller inte för ren förmögenhetsskada i form av minskning av värdet på fastighet eller
som är en följd av inskränkning i framtida nyttjande av fastighet.
Miljöskyddsavgift m m
Försäkringen omfattar inte böter eller viten, miljöskyddsavgift eller företagsbot.
Tillfälligt fel
Försäkringen gäller inte för person- och sakskada som beror på
- att fel - dock ej fel i planering eller konstruktion eller val av arbetsmetod- tillfälligt begås vid
användning, service eller underhåll av byggnad, anläggning eller anordning
- att fel plötsligt och oförutsett uppkommer på byggnad, anläggning eller anordning.
Asbest
Försäkringen gäller inte för skada som direkt eller indirekt orsakats av ellerhar samband med asbest.
6.2.10 Räddningsplikt
Med komplettering av 10.6 (Räddningsplikt) i Kap 10 gäller att den försäkrade skall vidtaga sådana
skäliga åtgärder som uppenbarligen erfordras för att förebygga att skada uppkommer eller begränsa
redan uppkommen skada.
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