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6.1 Konsultansvarsförsäkring 
 
6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet 
Försäkringen avser uteslutande rådgivande verksamhet*) av det slag som anges i försäkringsbrevet och 
gäller för försäkringstagaren och i försäkringsbrevet angivna medförsäkrade dotterbolag  
(de försäkrade). 
*)Med rådgivande verksamhet avses enbart utförande av beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd 
eller anvisningar. 
 
6.1.2 När försäkringen gäller  
Försäkringen gäller för skada som upptäcks under den tid försäkringen är i kraft, dock med 
begränsning enligt följande stycke. 
Försäkringen gäller enbart för skador som upptäcks inom tio år från den dag konsultens uppdrag 
slutförts eller annars upphört. 
 
6.1.3 Var försäkringen gäller  
Försäkringen gäller vid skada som inträffar inom Norden eller inom det geografiska område som anges 
i försäkringsbrevet och som avser där befintlig verksamhet, byggnad, anläggning eller annat objekt. 
 
6.1.5 Försäkringsbelopp  
Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet för samtliga skador till följd av ett konsultuppdrag är 
begränsad till det i försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet. 
Upptäcks flera skador till följd av ett och samma uppdrag skall dessa anges som en skada och vid 
beräknande av högsta ersättning skall samtliga dessa skador hänföras till det försäkringsår då den 
första skadan upptäcktes. 
Ersättningen är sålunda begränsad till ett försäkringsbelopp, nämligen det för en skada angivna högsta 
ersättningen som gällde då den första skadan upptäcktes. Detta upphäver inte övriga förutsättningar 
enligt villkoren såsom att skadan skall omfattas av försäkringen även när den upptäcks. 
För skador som uppkommer till följd av flera konsultuppdrag och som upptäcks under ett och samma 
försäkringsår är Försäkringsgivaren ersättningsskyldighet dessutom begränsad till högst tre gånger det 
i försäkringsbrevet angivna beloppet.  
Denna begränsning gäller även om skadeståndsanspråk ställs mot flera försäkrade. 
 
6.1.6 Självrisk  
Självrisken är vid varje skada 1 basbelopp om inte annat angetts i försäkringsbrevet. 
Varje fel eller försummelse i ritningar, beskrivningar, beräkningar, råd eller anvisningar anses härvid 
som en skada. Flera skador anses som en skada om de härrör från ett och samma fel eller en och 
samma försummelse i ritningar, beskrivningar, beräkningar, råd eller anvisningar. 
 
6.1.7 Försäkringens omfattning 
 
6.1.7.1 Försäkringsgivarens åtagande 
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person-, sak- och ren förmögenhetsskada enligt ABK 
och andra allmänna leveransbestämmelser utgivna inom försäkringstagarens verksamhetsområde samt 
enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler, men gäller inte för ersättningsskyldighet enligt åtagande 
därutöver. 
Försäkringsgivaren åtar sig - vid skada som kan omfattas av försäkringen och som överstiger avtalad 
självrisk - gentemot den försäkrade att 

- utreda om skadeståndsskyldighet föreligger 
- förhandla med den som kräver skadestånd 
- föra försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de 

rättegångskostnader eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller ålägges att 
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betala och som inte kan utfås av motpart eller annan - även om försäkringsbeloppet därigenom 
överskrids  

- samt att 
- betala inom försäkringsbeloppet det skadestånd som överstiger avtalad självrisk som den 

försäkrade är skyldig att utge enligt ABK, annan allmän leveransbestämmelse utfärdad av 
försäkrads branschorganisation eller i övrigt gällande skadeståndsrätt. 

 
6.1.7.2 Undantag  
Försäkringen gäller inte för 
 
Försäkrad eller delägare  

- skada som tillfogas försäkrad eller delägare i försäkrads rörelse 
 

Annan än den försäkrade 
- skada som vid konsultgruppavtal orsakas av annan än den försäkrade 
 

Utfästelse/garanti  
- skada i den mån skadeståndsanspråket endast kan grundas på utfästelse eller garanti 
 

Skador enl ABK § 6.4  
- skadeståndsskyldighet för mindre skador som skulle ha bortfallit om ansvarsbegränsningen i 

ABK § 6.4 gällt för uppdraget 
 

Skador enl ABK § 6.5  
- skadeståndsskyldighet för en skada som görs gällande senare än fem år efter det att uppdraget 

slutförts eller annars upphört som skulle ha bortfallit om ansvarsbegränsningen i ABK § 6.5 
gällt för uppdraget 

 
Ren förmögenhetsskada 

- ren förmögenhetsskada i kontraktsförhållande som inte regleras av ABK, oberoende av om 
skadelidande är försäkrads kontraktspart eller har annan ställning, som uppkommer genom fel i 
kalkyler, förteckningar eller utlåtanden avsedda att ligga till grund för ekonomiska 
bedömningar i samband med upphandling, anbudsgivning eller annan affärstransaktion 

 
Objekts utformning m m  

- skada som består i att objekt eller del därav i fråga om utformning, material m m erhållit ett ur 
utseendesynpunkt inte tilltalande utförande 

 
Redovisning i rätt tid  

- skada som är en följd av att uppdrag eller del därav inte redovisas i rätt tid 
 
Viten, böter m m 

- viten böter, byggnadsavgift eller annan påföljd av straffrättslig art och inte heller 
rättegångskostnader i samband med brottmål eller talan angående annan påföljd 

 
Avtal som hävs 

- skada som är en följd av att avtal mellan den försäkrade och uppdragsgivaren hävs 
 
Fysiskt handlande och fysiska ingrepp 

- skada som uppkommer vid fysiskt handlande av den försäkrade såsom mätning, ingrepp i 
byggnad eller anläggning, markering, borrning, sprängning, grävning eller liknande åtgärd även 
om åtagandet har samband med den rådgivande verksamheten  
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- skada som uppkommer vid befattning med eller fysiska ingrepp i anläggning såsom provning, 
tester, igångkörning, intrimmning och felsökning 

 
Atomkärnprocess m m  

- skada vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess, asbest eller EMF 
(Elektromagnetiska fält) 

 
Uppsåt m m 

- skada som den försäkrade, dennes anställda eller anlitade uppdragsgivare orsakat med uppsåt 
eller i övrigt genom medvetet lagstridigt handlande eller underlåtet handlande 

- skada som den försäkrades företagsledning eller arbetsledning borde ha insett skulle med stor 
sannolikhet komma att inträffa och som den försäkrades företagsledning eller arbetsledning 
skäligen kunna förhindra 

 
Förväntade skadeståndskrav 

- skadeståndskrav som den försäkrade vid försäkringens tecknande insåg eller borde han insett 
skulle komma att framställas 

 
Bedrägligt syfte 

- skada då den försäkrade i bedrägligt syfte uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för 
skadans bedömning 

 
Försäkrads medverkan i skadereglering  

- kostnader för den försäkrades medverkan i skadereglering och utredning av det inträffade som 
är av betydelse för bedömning av skadefallet och den försäkrades ansvarighet och som kan 
genomföras inom den försäkrades verksamhet 

 
Leverantörs/entreprenörsansvar 

- skada om försäkrad eller annan för hans räkning utfört, levererat, anlagt eller installerat det 
objekt konsultuppdraget avser (leverantörsansvar eller entreprenörsansvar) 

 
Fel i handlingar 

- kostnader i samband med avhjälpande av fel i handlingar 
 
Patentintrång  

- försäkringen gäller inte för skada orsakad genom patentintrång, varu- och liknande 
märkesintrång eller intrång i upphovsrätt. 

 
6.1.12 Skaderegleringsbestämmelser 
 
6.1.12.1 Anmälan om skada och ersättningskrav 
Skada som kan medföra ersättningskrav mot Försäkringsgivaren skall anmälas så snart som möjligt. 
Försummas anmälningsplikten och har försummelsen medfört skada för Försäkringsgivaren, kan den 
ersättning som Försäkringsgivaren annars skulle ha betalat sättas ned efter vad som är skäligt med 
hänsyn till omständigheterna. 
 
6.1.12.2 Skyldighet att lämna upplysning 
Den försäkrade är skyldig att utan dröjsmål lämna Försäkringsgivaren handlingar och andra 
upplysningar som kan vara av betydelse för skadeutredning. 
Om den försäkrade uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet oriktigt har uppgett, förtigit eller dolt 
något av betydelse för skadans bedömning, kan den ersättning som annars skulle ha betalats sättas ned 
efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. 
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6.1.12.3 Skyldighet att utreda, vittna m m 
Den försäkrade är skyldig att utan ersättning verkställa de utredningar, analyser och undersökningar 
som är av betydelse för bedömande av skadefallet och den försäkrades ansvarighet och som kan 
genomföras inom den försäkrades verksamhet. 
Den försäkrade är även skyldig i händelse av rättegång utan ersättning tillse att i erforderlig 
utsträckning vittnes- och sakkunnigbevisning kan föras med hjälp av hos försäkringstagaren anställd 
personal. 
 
6.1.12.4 Dokumentationsplikt 
Konstruktionsritningar och övriga handlingar såsom beskrivningar, beräkningar, analyser och 
uppmätningar, som kan vara av betydelse vid skadeutredning skall i rimlig omfattning bevaras. 
Om försäkringstagaren inte iakttar dessa skyldigheter och om det kan antas att det varit till väsentligt 
men för Försäkringsgivaren är Försäkringsgivaren berättigat till att göra skäligt avdrag på 
försäkringsersättningen. 
 
6.1.12.5 Stämning och rättegångsombud 
Om den försäkrade instämmes till domstol eller erhåller uppgift om att så skall komma att ske, skall 
detta omedelbart anmälas till Försäkringsgivaren. 
Försäkringsgivaren utser rättegångsombud. 
Om den försäkrade inte iakttar dessa skyldigheter kan en dom om ersättningsskyldighet inte åberopas 
mot Försäkringsgivaren och inte heller ersätts rättegångs- eller skiljemannakostnader. 
 
6.1.12.6 Uppgörelse i godo 
Om den försäkrade utan Försäkringsgivarens tillåtelse medger skadeståndsskyldighet, godkänner 
ersättningskrav eller utbetalar ersättning, är Försäkringsgivaren fritt från ansvarighet om inte kravet 
uppenbart var lagligen grundat. 
Den försäkrade är - om Försäkringsgivaren så önskar - skyldig att medverka till uppgörelse i godo med 
den skadelidande. 
Har Försäkringsgivaren förklarat sig villigt att göra upp i godo med den som kräver skadestånd, är det 
fritt från skyldighet att svara för därefter uppkommen kostnad, skadestånd och att företa ytterligare 
utredning. Detsamma gäller för det fall att den försäkrades skadeståndsskyldighet fastställts genom 
tredskodom. 
 
6.1.12.7 Ansvarsbegränsning i avtal  
Medför ansvarsbegränsning i avtal inskränkning i försäkringstagarens skadeståndsskyldighet och 
avstår försäkringstagaren från att åberopa ansvarsbegränsningen föreligger inte ersättningsskyldighet 
för Försäkringsgivaren. 
 
6.1.12.8 Dröjsmålsränta  
Försäkringsgivaren betalar inte den ränta som beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som 
på honom ankommer enligt 6.1.12.  
 


