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Verksamhet på arbetsområde
Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring.

A3. Egendomsförsäkring på arbetsområde

För verksamhet på Arbetsområde* gäller följande bestämmelser.

01. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för
• försäkringstagaren
• försäkringstagarens beställare om denne är byggherre
• försäkringstagarens underentreprenör
• annan ägare av egendom som är försäkrad enligt A3.06, om ägaren inte kan få ersättning genom annan
försäkring.

02. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för egendomsskada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft.

41941fd1-2c1a-4298-a0ec-0ceab65754d8

02.1 Arbeten* som utförs på entreprenad
Entreprenadtid
För Arbeten som utförs på entreprenad gäller försäkringen intill dess Arbeten eller del därav avlämnats
eller övertagits.
Försäkringen gäller dock under sammanlagt högst fyra veckor (672 timmar) vid provbelastning,
provkörning, provdrift, prestandaprov eller kommersiell drift.
Garantitid
Försäkringen gäller dessutom efter avlämnande eller övertagande
• i högst 6 år från garantitidens början för skada som uppkommer vid avhjälpande av fel i Arbeten
• i högst 5 år från garantitidens början för skada som beror på fel i Arbeten och som upptäcks under garantitiden
dock endast under förutsättning att försäkrad entreprenör enligt entreprenadavtalet är skyldig att ersätta
skadan.
02.2 Arbeten* i egen regi
För Arbeten som utförs för försäkringstagarens egen räkning (för eget bruk eller för försäljning) gäller
försäkringen intill dess Arbeten tagits i bruk, dock längst 3 månader från den tidpunkt då de kunnat tas i
bruk.

03. Var försäkringen gäller
03.1 Arbeten*, Befintlig egendom*, Ritningar och arkivalier samt datamedia*, Pengar och värdehandlingar*, samt Arbetstagares egendom*
Försäkringen gäller inom Norden
• på Arbetsområde*
• på plats som används för tillfällig förvaring eller bearbetning i samband med försäkrade Arbeten
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• under transport till och från Arbetsområde eller plats som används för tillfällig förvaring eller bearbetning, om skadan inte kan ersättas genom annan försäkring.
03.2 Hjälpmedel*
Försäkringen gäller inom Norden.

04. Försäkrat intresse

Försäkringen avser egendomsskada som är en oundviklig följd av sådan skadehändelse för vilken
försäkringen gäller.
Med egendomsskada avses sådan fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom som har till följd
att egendomens värde minskas eller går förlorat och således inte sådan förlust som uppkommer endast
genom att egendomen t ex inte kan användas på beräknat sätt.

06. Försäkrad egendom
06.1 Försäkringen omfattar egendom som försäkringstagaren
• äger eller
• ansvarar för eller
• i skriftligt avtal åtagit sig att försäkra och
som är angiven i försäkringsbrevet.
06.1.1 Vid försäkring av Arbeten* omfattar försäkringen också följande egendom med respektive
försäkringsbelopp (förstarisk), även om detta inte anges i försäkringsbrevet:
- Ritningar och arkivalier samt datamedia*
- Pengar och värdehandlingar*
- förvarade i låst värdeskåp enligt SS 3000 eller
SS 3150 eller SS-EN 1143
rån* eller överfall
- Arbetstagares egendom*

- 2 prisbasbelopp*

- 2 prisbasbelopp - vid
- 2 prisbasbelopp
- 20 % av prisbasbeloppet för varje arbetstagare
eller belopp enligt kollektivavtal
Försäkringen omfattar även Befintlig egendom* även om detta inte avtalats.
Högsta ersättning vid varje skada är 10 prisbasbelopp.
06.2 Undantag
Följande slag av egendom omfattas av försäkringen endast om detta särskilt anges i försäkringsbrevet.
06.2.2 Hjälpmedel* av typ
• mobilkran, tornsvängkran
• gräv-, schakt-, väg- och pålningsmaskin
• övriga motordrivna fordon samt släpfordon till dessa
• luftfartyg, svävare, fartyg, kassun, mudderverk och pontonkran.

08. Hö gsta ersättning

Högsta ersättning vid varje skada är begränsad till i försäkringsbrevet angivet försäkringsbelopp samt
de belopp som anges i A3.06.1.1.
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19. Allriskförsäkring - Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom.
För Befintlig egendom* gäller försäkringen dock endast för sådan oförutsedd fysisk skada eller förlust som
inträffar i direkt samband med åtgärd för utförande av avtalat åtagande.
19.1 Undantag
19.1.1 Försäkringen gäller inte för
• kostnad för att åtgärda fel i material eller i utförd arbetsprestation och inte heller för skada på Arbeten* som orsakats av sådant fel
• kostnad för att åtgärda Arbeten som är felaktiga på grund av ofullständiga eller felaktiga beräkningar,
ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar och inte heller för skada på Arbeten som orsakats av sådan
felaktighet.
Undantaget avser dock endast sådana kostnader som skulle ha uppkommit om felaktigheten hade
åtgärdats omedelbart före skadans uppkomst
19.1.2 skada som består i förslitning, förbrukning, korrosion (t ex rost eller frätning), beläggning eller
avsättning såvida inte skadan uppkommer på grund av en extraordinär händelse. Med extraordinär händelse
avses en plötslig och oförutsedd händelse som ligger utanför ramen för de risker som normalt är förbundna
med användningen av den egendom som skadas
19.1.3 skada genom, stöld, bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott. Vid stöld eller annat tillgrepp gäller dock försäkringen om tidpunkten för brottet kan preciseras och om rimliga säkerhetsåtgärder har vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i
övrigt
19.1.4 skada som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal service eller justering
19.1.5 skada på begagnad egendom till följd av provdrift eller liknande. Försäkringen gäller dock om den
försäkrade kan påvisa att skadan inte till någon del orsakats av bristfällighet eller felaktighet den begagnade egendomen,
19.1.6 skada som orsakats av handlande eller underlåtenhet, som - med hänsyn till omständigheterna - inneburit betydande risk för skadans uppkomst. Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa att
varken han eller hans arbetsledning varit medveten om eller borde ha varit medveten om skaderisken
19.1.7 skada på Hjälpmedel* som består i sönderfrysning av förbränningsmotor med därtill hörande kylsystem
19.1.8 skada på Hjälpmedel* som inte är en följd av påvisbar yttre orsak
19.1.9 skada på förbrukningsmaterial ingående i Hjälpmedel*, t ex drivmedel, däck och slangar, filter,
linor, packningar, remmar och kedjor, larvband och transportband.
Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan påvisa att skadan har uppkommit genom oförutsedd yttre
orsak och att skadan skulle ha uppkommit även om egendomen inte varit i drift.

Villkorsnr: V084:7

Utskriftsdatum
2013-07-01
Sid 4 (22)

41. Skadevärderingsregler
41.1 Arbeten och Hjälpmedel
Definitioner
Nyanskaffningsvärde
Härmed avses den kostnad som skulle ha uppkommit om ett föremål av samma eller lika ändamålsenligt slag anskaffats som nytt vid skadetillfället. I värdet ska inräknas alla kostnader som fordras för att
föremålet ska kunna tas i bruk, dock inte kostnader för maskinfundament under såväl lägsta källargolvs
undersida som angränsande mark- eller vattenyta.
Dagsvärde
Härmed avses marknadsvärdet vid skadetillfället. Kan detta inte fastställas, utgör dagsvärdet nyanskaffningsvärdet, med avdrag för värdeminskning genom ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet
och annan omständighet.
41.1.1 Arbeten och Hjälpmedel som återställs
Om återställande sker värderas skadan till kostnaden för att utan dröjsmål återställa föremålet på ett rationellt sätt vad beträffar metoder och material.
Med återställande förstås
• reparation, eller
• anskaffande av föremål av samma eller lika ändamålsenligt slag för samma ändamål.
Utökas i samband med återställandet skadat föremåls utrustning eller avkastningsförmåga, ska vid
värderingen avdrag göras för detta.
Återställande måste ske inom två år från skadedagen. Sker det senare på grund av hinder som inte beror på
den försäkrade, får tiden två år räknas från den dag då hindret upphörde, dock lägst tre år från skadedagen.
I skadekostnaden inräknas inte merkostnader som beror på forceringsåtgärder, tex reparation på övertid,
inköp till överpris för snabbare leverans eller transport på annat sätt än med sedvanligt transportmedel.
I skadekostnaden inräknas inte heller den värdeminskning som föremålet efter återställandet kan anses ha
undergått genom skadan.
41.1.2 Speciella regler för vissa föremål
Skada på följande föremål värderas till kostnaden för återställandet, dock högst till dagsvärdet
• motordrivna fordon och släpfordon till dessa
• för byggnads- och anläggningsverksamhet avsedda maskinerier, panna, skjul och bod
• duk i platshall eller tält
• dator med in- och utenheter.
41.1.3 Arbeten och Hjälpmedel som inte återställs
Återställs inte skadat föremål inom två år, värderas skadan till skillnaden mellan föremålets dagsvärde
omedelbart före och omedelbart efter skadan.
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41.2 Befintlig egendom
Skadan värderas till de normala kostnader som inom två år läggs ned för att återställa egendomen. Återställs inte egendomen inom försäkringsstället lämnas endast ersättning för rimliga röjningskostnader.
41.3 Ritningar och arkivalier samt datamedia
Skadan värderas till de normala kostnader som inom två år läggs ned för att återställa den information som
förlorats genom skadan och för att återställa originalritningar.
41.4 Värdehandlingar
Skadan värderas till de normala kostnader som inom två år läggs ned på att återställa eller återanskaffa
värdehandlingar.
41.5 Arbetstagares egendom
Arbetstagares egendom som den försäkrade är skyldig att ersätta enligt kollektivavtal värderas enligt
kollektivavtalets regler.
Arbetstagares egendom i övrigt värderas enligt bolagets hemförsäkringsvillkor.
41.10 Skadevärdering genom skiljemän
Vid tvist om värdet på skada av skada på egendom ska på begäran av part värderingen hänskjutas till
avgörande genom skiljemän. Lagen om skiljemän tillämpas.

42. Självrisk*

Självrisken är 20% av prisbasbeloppet om inte annat anges i försäkringsbrevet.

43. Skadeersättningsregler
43.2.1 Ersättningsbelopp
Ersättningsbeloppet utgörs av
• skadebelopp enligt A3.41 Skadevärderingsregler
• röjningskostnad enligt A3.43.4
• räddningskostnad enligt A3.43.5 med
avdrag för
• självrisk* enligt A3.42 och
med hänsyn till
• leverantörsgaranti enligt A3.43.11.
43.2.2 Högsta ersättning
Ersättning lämnas högst med försäkringsbeloppet.
43.4 Röjningskostnad
I samband med sådan skada som omfattas av försäkringen lämnas även ersättning för kostnader för nödvändig rivning, röjning, borttransport, destruktion och deponering.
Ersättning lämnas inte för röjning av oförsäkrade grunder och fundament.
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Den sammanlagda ersättningen begränsas till de belopp som anges i A.08.
43.5 Räddningskostnad
Bolaget ersätter den försäkrades kostnader för räddningsåtgärder enligt R.05 endast i den mån de varit
ägnade till att begränsa sådan fysisk skada som inträffat och som omfattas av försäkringen. Bolaget ersätter
sådana åtgärder som med hänsyn till omständigheterna varit skäliga.
I samband med sådan skada som omfattas av försäkringen lämnas även ersättning för skada som uppkommit genom att försäkrad egendom vid skälig räddningsåtgärd skadats, förkommit eller stulits. Ersättning
lämnas dock inte om gottgörelse kan erhållas från annat håll.
Den sammanlagda ersättningen begränsas till de belopp som anges i A.08.
43.10 Inteckningshavare
43.10.1 Panträtt i fast egendom
För den som har panträtt i fast egendom gäller bestämmelserna i lag om rätt för borgenär till betalning ur
ersättning på grund av brandförsäkringsavtal. Med brandförsäkringsavtal jämställs även annat försäkringsavtal till den del det omfattar ersättning för skada genom brand, åskslag, explosion eller luftfartyg.
43.10.2 Företagsinteckning
Om den som innehar rätt enligt företagsinteckning anmäler namn och adress hos bolaget, så har han, om
skadan avser företagsintecknad egendom, företrädesrätt till ersättning för skada genom brand, åskslag, explosion eller luftfartyg. Detta gäller oavsett om ersättningen lämnas på grund av brandförsäkringsavtal eller
annat försäkringsavtal. Företrädesrätten gäller om ersättningsbeloppet överstiger 10 % av försäkringsbeloppet för ifrågavarande slag av egendom. Gällande lag om inbördes företrädesrätt mellan dessa inteckningshavare samt om andra rättsägares rätt vid konkurs och utmätning är tillämplig.
43.11 Leverantörsgaranti
Är leverantör eller entreprenör enligt åtagande i avtal skyldig att ersätta skada på försäkrad egendom
betalar bolaget inte kostnaden härför. Denna begränsning avser dock inte följdskada på annan funktionell
enhet än den som varit felaktig.
Undantaget tillämpas inte i den mån leverantör eller entreprenör inte kan fullgöra sin skyldighet och den
försäkrade kan styrka detta.
Är den försäkrade tillverkare eller försäljare av den försäkrade egendomen, lämnas inte ersättning för skada på denna, om skadan skulle ha omfattats av för branschen gängse garanti vid försäljning eller leverans.
Anmärkning
Bestämmelserna tillämpas inte på Arbeten*.
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43.12 Skadeersättningsregler i övrigt
Entreprenadavtalets regler beträffande den försäkrades rätt att återställa skadat Arbete* ska tillämpas.
Bolaget har rätt att i stället för att betala kontant ersättning föreskriva att skadad egendom återställs eller
tillhandahålla annan likvärdig egendom.
Bolaget är inte skyldigt att överta skadad egendom, men har rätt att efter värdering överta större eller mindre del av denna.
Kommer egendom för vilken ersättning utgetts till rätta ska egendomen snarast ställas till bolagets förfogande. Den försäkrade får dock behålla egendomen om han utan dröjsmål återbetalar därför erhållen
ersättning.
43.20 Tidpunkt för betalning av skadeersättning
Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade styrkt sitt krav och i övrigt fullgjort vad
som åligger honom.
Den del av ersättningen som den försäkrade har rätt till först när försäkrad egendom återställs eller återanskaffas, ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade visat att så skett.
Om myndighets förbud att återuppföra skadad byggnad* överklagats och bolaget på grund av detta väntat
med att betala ut ersättning, ska ersättningen betalas senast 1 månad efter det att bolaget fått kännedom om
att överklagandet inte lett till ändring.
Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas ska ersättning betalas senast 1 månad efter det att
bolaget erhållit utredningen eller värderingen.
43.21 Räntebestämmelser
Betalas skadeersättning senare än vad som sagts ovan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.
För den tid som utbetalning fördröjts genom polisutredning eller skiljemannavärdering betalar bolaget
ränta enligt Riksbankens referensränta.
Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av prisbasbeloppet*.
Bolaget betalar inte den ränta som beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som ankommit på
honom enligt avsnitt R.

B1. Avbrottsförsäkring
01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet

Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren såsom innehavare av försäkrad rörelse.

02. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för avbrottsskada till följd av egendomsskada m m enligt B1 11.1, då
egendomsskadan inträffar under den tid försäkringen är i kraft.

04. Försäkrat intresse
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04.1 Försäkringen avser extrakostnader som är en följd av egendomsskada m m enligt B1 11.1. Med
extrakostnader avses ofrånkomliga kostnader för rimliga åtgärder i syfte att upprätthålla den försäkrade
verksamheten i den omfattning den skulle haft om skada inte inträffat.
04.2 Försäkringen avser även avbrottsskada som är en följd av egendomsskada m m enligt B1 11.1, som
trots åtgärder enligt ovan inte kunnat undvikas.
Med avbrottsskada avses sådan skada som består i att det försäkringsmässiga täckningsbidraget minskas
eller går förlorat genom inskränkning i den försäkrade rörelsen.
04.3 Försäkringsmässigt täckningsbidrag
Med försäkringsmässigt täckningsbidrag avses resultatet av följande beräkning av poster bokförda enligt
kontoplan EU BAS (om sådan används eller skulle ha använts).
Intäkter +
3000-3799
Huvudintäkter, fakturerade kostnader, rörelsens
sidointäkter, intäktskorrigeringar
3900-3929
Övriga rörelseintäkter
3980-3999
Erhålla bidrag, övriga ersättningar och intäkter
Kostnader 4000-4999
Utgifter/kostnader för varor, material och vissa
köpta tjänster
5020-5049
(75%) Elavgifter för belysning, värme, vatten och
avlopp
5120-5149
(75%) Elavgifter för belysning, värme, vatten och
avlopp
5300-5399
Energikostnader
5400-5499
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
5500-5599
Reparation och underhåll
5600-5699
Kostnader för transportmedel
5700-5799
Frakt och transport
6800-6899
Inhyrd personal
6910-6919
Licensavgifter och royalties
Anm.
Annan definition av täckningsbidrag kan tillämpas, vilken då anges i försäkringsbrevet.
04.4 Undantag
Ersättning lämnas inte för förlust som beror på förlängd avbrottstid på grund av den försäkrades ekonomiska förhållanden, t ex bristande försäkringsskydd eller kapitalbrist.
Ersättning lämnas inte heller för sådan förlust som orsakats av att en del av ansvarstiden* utnyttjats för förbättring, utvidgning eller annan förändring av den skadade egendomen utöver dess återställande till samma
skick som före skadan. Detta gäller även sådan förändring som är en följd av myndighets åtgärd.
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08. Försäkringsbelopp

Om inte annat anges i försäkringsbrevet eller i åsatt villkor gäller avbrottsförsäkringen utan
försäkringsbelopp.

11. Vad försäkringen gäller för
11.1 Avbrottsskada
Försäkringen gäller för avbrottsskada genom
• sådan skada som egendomsförsäkringen enligt A.01-15 och 19 gäller för
• oförutsett avbrott i tillförsel utifrån av el, gas, vatten, värme eller data- och telekommunikation
• att tillträde till rörelsen hindras genom avspärrning beordrad av Räddningstjänst eller Polismyndighet.
Ersättning lämnas i den mån ersättning inte kan fås av allmänna medel och högsta ersättning är 10 prisbasbelopp*.
• att leveransavtal inte kan fullföljas på grund av att sådan skada som egendomsförsäkring enligt A.11-15
gäller för, inträffat inom Norden hos leverantör eller kund med vilken försäkringstagaren har gällande
kontrakt. Försäkringen gäller inte för längre tid än den för leveranskontraktet återstående kontraktstiden.
Högsta ersättning är 10 prisbasbelopp om inte annat anges i försäkringsbrevet.
När egendomsförsäkring på arbetsområde ingår, gäller försäkringen även för avbrott genom sådan skada
som egendomsförsäkringen enligt A3.01-19 gäller för.
11.2 Försäkringen ersätter •
extrakostnader
• bortfall av täckningsbidrag som uppkommer under ansvarstiden*.
Ansvarstiden räknas från den tidpunkt då skada enligt B1.11.1 inträffat och är 12 månader om inte annat
anges i försäkringsbrevet.

41. Skadevärderingsregler
41.1 Extrakostnader
Skada värderas till verifierade ofrånkomliga kostnader för rimliga åtgärder i syfte att upprätthålla den
försäkrade verksamheten i den omfattning den skulle haft om skada inte inträffat.
41.2 Täckningsbidragsförlust
Skada värderas efter ansvarstidens* slut.
41.2.1 Beräkning av täckningsbidrag
41.2.1.1 Täckningsbidrag under jämförelseperiod
Täckningsbidraget beräknas under en jämförelseperiod, som är av samma längd som ansvarstiden*, dock
högst 12 månader.
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Jämförelseperioden börjar 12 månader före dagen då skada enligt B1.11.1 inträffat. Överstiger ansvarstiden 12 månader ska det sålunda beräknade beloppet ökas med täckningsbidraget under en mot den överskjutande tiden svarande jämförelseperiod, som också börjar 12 månader före skadedagen.
41.2.1.2 Jämkat täckningsbidrag under jämförelseperioden Råder under ansvarstiden* andra förhållanden än under jämförelseperioden och sammanhänger dessa förhållanden inte med skadan, ska det enligt
B1.41.2.1.1 beräknade beloppet jämkas. Jämkningen ska ske genom att det för jämförelseperioden framräknade täckningsbidraget ökas eller minskas.
Det jämkade beloppet ska anses utgöra det täckningsbidrag som rörelsen skulle ha gett under ansvarstiden, om skada inte inträffat.
41.2.1.3 Faktiskt täckningsbidrag
Det täckningsbidrag som rörelsen faktiskt gett under ansvarstiden* beräknas, varvid ska iakttas
• att kostnader som inte är försäkrade, till den del de överstiger vad som proportionellt svarar mot rörelsens
minskade omfattning, ska dras från täckningsbidraget endast i den mån försäkringstagaren visar att de
medfört minskning av förlusten
• att täckningsbidraget ska ökas med ett belopp som svarar mot sådant bortfall av täckningsbidrag som
orsakas av att en del av ansvarstiden - utöver den tid som skulle ha erfordrats för att återställa den skadade egendomen i samma skick som före skadan - blivit använd för förbättring, utvidgning eller annan
förändring, inbegripet sådan som är en följd av myndighets beslut.
41.3 Skadebelopp
Skadebeloppet utgörs av det i B1.41.2.1.2 angivna täckningsbidraget minskat med
• det täckningsbidrag som rörelsen faktiskt gett under ansvarstiden* enligt B1.41.2.1.3
• sådana i täckningsbidraget enligt B1.41.2.1.2 ingående kostnader som under ansvarstiden kunnat inbesparas
• det täckningsbidrag som innefattas i ersättning för egendomsskadan, t ex i ersättning för varor* och eget
reparationsarbete
• den ränteavkastning som försäkringstagaren under ansvarstiden erhållit på ersättning för egendomsskadan
• sådan ökning av täckningsbidrag som till följd av skadan under ansvarstiden uppstått i annan rörelse, som
försäkringstagaren själv eller annan för hans räkning driver.
41.4 Skadevärdering genom skiljemän
Vid tvist om värdet av avbrottsförlust ska på begäran av part värderingen hänskjutas till avgörande genom
skiljedom. Lagen om skiljemän tillämpas.

42. Självrisk och Karens Självrisken är angiven i försäkringsbrevet.

43. Skadeersättningsregler

Bolaget ersätter
• skada värderad enligt B1.41 Skadevärderingsregler
• ränta enligt B1.43.2 med
avdrag för
• självrisk enligt B1.42
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43.2 Ränta
Bolaget ersätter skälig ränteförlust eller räntekostnad under ansvarstiden* med hänsyn till att ersättningen
inte betalas förrän efter ansvarstidens slut. Ränteförlust eller räntekostnad beräknas efter Riksbankens
referensränta ökat med 2 procentenheter.
43.4 Högsta ersättning vid avbrott genom naturskada eller dammgenombrott enligt A.11.2.6
Bolagets sammanlagda ersättningsskyldighet för
• egendomsskador inom en och samma fastighet enligt fastighetsregistret samt
• därav föranledda avbrottsskador i den försäkrade rörelsen
är vid varje skadetillfälle begränsad till 350 prisbasbelopp*.
43.5 Tidpunkt för betalning av skadeersättning
Skada regleras efter ansvarstidens* slut. Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den
försäkrade styrkt sina krav och i övrigt fullgjort vad som åligger honom.
Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas ska ersättning betalas senast 1 månad efter det att
bolaget erhållit utredningen eller värderingen.
43.6 Räntebestämmelser
Betalas ersättningen senare än vad som sagts ovan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.
För den tid som utbetalning fördröjts genom polisutredning eller skiljemannavärdering betalar bolaget
ränta enligt Riksbankens referensränta.
Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av prisbasbeloppet*.
Bolaget betalar inte den ränta som beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som ankommit på
honom enligt R.01.

C5. Miljö ansvar för entreprenörer
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.

02. När försäkringen gäller

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

03. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden.

08. Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet anger det belopp till vilket skadestånd, utrednings-, förhandlings-, rättegångs- och
räddningskostnader sammanlagt är försäkrade.

11. Vad försäkringen gäller för
11.5 Miljöpåverkan och markarbeten
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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.
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.
11.6 Byggarbetsmiljösamordnare enligt arbetsmiljölagen
Försäkringen gäller för det ansvar som följer av 3 kap 6-7 §§ arbetsmiljölagen 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 försäkrade 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.

12. Vad försäkringen inte gäller för
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.
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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 driftledning borde ha insett att skada skulle komma att inträffa.
12.3 Böter, viten miljöskyddsavgift
Försäkringen gäller inte för böter, viten eller miljöskyddsavgifter.
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 tillståndsbeslut, såvida inte den försäkrade kan visa att driftledningen, då
miljöstörningen ägde rum, varken haft eller borde ha haft kännedom om åsidosättandet.
12.5 Atomskada
Försäkringen gäller inte för sådan atomskada som den försäkrade kan göras ansvarig för enligt
atomansvarighetslagen eller motsvarande utländsk lagstiftning.
12.30 Arbetsskada och annan försäkring
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.

13. Särskilda krav vid grundläggningsarbete och förändring av grundvattennivån
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.
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.
13.3 Eftersätts kraven i 13.1 eller 13.2 lämnas endast ersättning för skada som genom tillförlitlig
utredning visas ha uppkommit som en följd av grundläggningsarbetet eller förändringen av grundvattennivån. Det åligger den försäkrade att tillhandahålla sådan utredning.
Ersättning lämnas inte för kostnader för
• för- eller efterbesiktningar
• skydds- och förstärkningsåtgärder
• att fastställa och följa grundvattennivån.
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42. Självrisk
42.1 Självrisken vid personskada utgörs av avtalad självrisk enligt C.42 Ansvarsförsäkring.
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.

43. Skadeersättningsregler
43.1 Högsta ersättning
Bolagets ersättningsskyldighet är begränsad till 10 Mkr per försäkringsår, dock högst 1 Mkr per
försäkringsår vid ren förmögenhetsskada*.

44. Å terkrav

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.

Q. Säkerhetsföreskrifter
01. Egendoms- och Avbrottsförsäkring
01.1 Allmänt
Den försäkrade ska iaktta
• lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter som meddelas i syfte att förhindra eller begränsa
skada
• föreskrifter som anges i försäkringsbrevet
• föreskrifter som meddelas av tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande i syfte att
förhindra eller begränsa skada
• föreskrifter som anges nedan.
01.3 Brandsläckning och larm
Brandsläckningsredskap och larmanordningar ska finnas i den utsträckning som anges av kommunens
räddningschef eller av bolaget.
01.4 Heta arbeten
Dessa säkerhetsföreskrifter för heta arbeten gäller för tillfällig arbetsplats där heta arbeten utförs och fara
för brand kan föreligga. Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning
med snabbgående verktyg och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning.
01.4.1 Ansvar för att föreskrifterna följs
Den försäkrade svarar gentemot bolaget för att nedanstående säkerhetsföreskrifter följs av
1. den försäkrades företagsledning
2. övriga anställda hos den försäkrade
3. entreprenörer och andra uppdragstagare som anlitats av den försäkrade.
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Om någon som anges i punkt 1 - 3 inte följer dessa säkerhetsföreskrifter medför det normalt ett avdrag
från skadeersättningen ur denna försäkring. Se Q.01.50 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift.
01.4.2 Tillstånd
Den som avser att bedriva eller låta bedriva heta arbeten på tillfällig arbetsplats (t ex ägare eller brukare
av fastighet eller total-/generalentreprenör) ska skriftligen utse en tillståndsansvarig som ska bedöma om
arbetena medför fara för brand.
Om fara för brand bedöms föreligga, får heta arbeten utföras endast under förutsättning att den
tillståndsansvarige
• utfärdar tillstånd för arbetena på Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) blankett
Tillstånd/Kontrollista för heta arbeten eller motsvarande, som ska vara fullständigt ifylld
• under arbetenas utförande förvissar sig om att nedanstående säkerhetsregler följs.
Den tillståndsansvarige får delegera sitt ansvar endast om den som utsett honom skriftligen medgivit detta.
Den tillståndsansvarige får inte utföra de heta arbetena.
01.4.3 Säkerhetsregler för heta arbeten
01.4.3.1 Säkerhetsregel nr 1 - Behörighet
Den som ska utföra brandfarliga heta arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd.
Detsamma gäller den som ska vara brandvakt. Behörighetsutbildning ska vara genomförd enligt den plan
som beslutats av försäkringsbolagens och SBF:s utbildningskommitté för heta arbeten.
Den som är utsedd att regelbundet vara tillståndsansvarig ska ha motsvarande utbildning och erfarenhet.
01.4.3.2 Säkerhetsregel nr 2 - Brandvakt
Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen - även under arbetsrast - under den tid som de heta arbetena utförs och under den efterbevakningstid - minst en timme - eller annan tid som den tillståndsansvarige angett i tillståndet.
Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört.
Brandvakt krävs inte när den tillståndsansvarige bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras med
samma säkerhet utan brandvakt.
01.4.3.3 Säkerhetsregel nr 3 - Brandfarlig vara
För arbete i utrymme som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara, ska tillstånd inhämtas av den
som är utsedd att vara föreståndare för hanteringen.
01.4.3.4 Säkerhetsregel nr 4 - Städning och vattning Arbetsplatsen ska vara
• städad
• vid behov vattnad.
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01.4.3.5 Säkerhetsregel nr 5 - Brännbart material
Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska
• flyttas bort
• skyddas genom övertäckning
• avskärmas.
01.4.3.6 Säkerhetsregel nr 6 - Dolda brännbara byggnadsdelar
Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar ska undersökas med hänsyn till
brandfaran, samt vid konstaterad brandfara
• skyddas
• göras åtkomliga för omedelbar släckinsats.
01.4.3.7 Säkerhetsregel nr 7 - Otätheter
Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara
• tätade
• kontrollerade med hänsyn till brandfaran.
01.4.3.8 Säkerhetsregel nr 8 - Släckutrustning
Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats. Här
avses slang med vatten eller två certifierade handbrandsläckare med lägst effektivitetsklass 34A 233B C
(minst 6 kg).
Vid takläggning krävs:
Slang med vatten och två certifierade handbrandsläckare med lägst effektivitetsklass 34A 233B C
(minst 6 kg) samt brytverktyg, t ex pikyxa och handstrålkastare. När förutsättning för släckning med vatten saknas, t ex vid risk för frysning eller vid lågt vattentryck, ska utrustningen kompletteras med ytterligare en certifierad handbrandsläckare med lägst effektivitetsklass 34A 233B C (minst 6 kg).
01.4.3.9 Säkerhetsregel nr 9 - Svetsutrustning
Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylénflaska ska vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare ska
vara försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel ska finnas.
01.4.3.10 Säkerhetsregel nr 10 - Larmning
Räddningstjänsten/brandkåren ska kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska finnas tillgänglig om inte stationär telefon finns inom räckhåll.
Den som uppdras att larma ska känna till arbetsplatsens adress.
01.4.3.11 Säkerhetsregel nr 11 - Torkning och uppvärmning
Vid torkning eller uppvärmning genom förbränning av gas, ska lågan vara innesluten så att den inte kan
orsaka antändning.
01.4.3.12 Säkerhetsregel nr 12 - Torkning av underlag och applicering av tätskikt Vid torkning av
underlag och applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300 ° C.
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01.4.3.13 Säkerhetsregel nr 13 - Smältning av asfalt
Vid smältning av asfalt ska utrustningen uppställas, hanteras och tillses enligt SBFs “Säkerhetsregler för
smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger”.
01.5 Tobaksrökning
Rökning får ske i kontor, matsalar, samlingslokaler och på toaletter.
Under förutsättning att bolaget och kommunens räddningschef medgett detta får rökning ske
• vid fasta arbetsplatser i lokal* eller upplag som inte är brand- eller explosionsfarliga
• på särskild härför anvisad plats.
På övriga platser får rökning inte ske.
Plats eller område där rökning inte får ske ska markeras tydligt.
01.6 Branddörr och annan sektionering
Branddörr, brandlucka och annan liknande sektionering ska vara stängd under icke arbetstid.
01.7 Uppvärmningsanordningar
Brännbart material ska hållas på erforderligt avstånd från heta ytor på eldstäder och rökkanaler eller skyddas med isolering mot överhettning.
Varmluftspanna, byggtork och annan flyttbar anordning för uppvärmning med fast, flytande eller
gasformigt bränsle ska vara av typ som godkänts av Statens Provningsanstalt eller annan behörig
instans. Flyttbar elvärmeapparat ska vara utförd enligt gällande bestämmelser från Semko eller annat nordiskt provningsinstitut.
Flyttbara uppvärmningsanordningar får inte användas inom brand- eller explosionsfarliga utrymmen.
Byggtork får användas för uppvärmning av byggnad* endast i samband med byggnads- och anläggningsarbete.
01.8 Motordrivet fordon
Motordrivet fordon (motorfordon, traktor, motorredskap och terrängmotorfordon) får i för arbetet
erforderlig omfattning införas eller användas i lokal* eller upplag under förutsättning att
• fyllning, tömning eller byte av bränslebehållare samt laddning av batteri sker på betryggande sätt och på
plats avskild från lokalen eller upplaget i övrigt
• permanenta lastnings- och lossningsplatser försetts med brandsläckningsredskap
• bolaget och kommunens räddningschef lämnat medgivande därtill, om lokalen eller upplaget är brandeller explosionsfarliga. Medgivande gäller endast fordon som är säkerhetsmässigt anpassade till de
aktuella områdena.
Motordrivet fordon får inte utan medgivande av bolaget eller kommunens räddningschef garageras inom
fabrikations- eller lagerlokal eller upplag.
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01.9 Nyckel, kod eller låskombination
Nyckel*, kod eller låskombination till byggnad* och lokal* ska handhas och förvaras på betryggande
sätt. Den får t ex inte vara märkt eller placerad så att den kan identifieras av obehörig. Den får inte heller
förvaras på sådant sätt i lokalen att den är lättillgänglig för obehörig.
I nyckelskåp i anslutning till lokal får endast förvaras sådan nyckel som uteslutande går till allmänt
utrymme - såsom pannrum, soprum, hissmaskinrum eller liknande - vilket är betryggande avskilt från annan lokal.
01.10 Lås, kod och låskombination
Lås, kod eller låskombination ska omedelbart bytas eller ändras om det finns anledning misstänka att
någon obehörigen innehar nyckeln eller har kännedom om koden eller låskombinationen.
01.11 Datamedia och information
Förvaring av originalprogram
Originalexemplar av programvara ska förvaras på sådant sätt att originalet och installerat program inte kan
skadas vid samma tillfälle.
Rutiner för säkerhetskopiering av användarfiler
Säkerhetskopia ska framställas med den frekvens som vanligen tillämpas inom den försäkrades
verksamhetsområde, dock minst 1 gång per vecka.
Säkerhetskopior ska vara korrekta, aktuella och funktionsdugliga.
Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på ett sådant sätt att dessa inte kan
skadas vid samma tillfälle.
01.11.1 Särskild påföljd
Har föreskrift enligt Q.01.11 inte följts gäller utöver påföljd enligt Q.01.50.5 att ingen ersättning lämnas
för merkostnad och avbrottsskada till följd av skada på datamedia och information.
01.12 Vattenförsäkring
01.12.1 Grundläggande krav för vattenförsäkring
01.12.1.1 Frysrisk
Skäliga åtgärder ska vidtas för att förhindra utströmning genom frysning.
01.12.1.2 Dagvattenledningar
Invändigt ledningssystem för regn- eller smältvatten ska uppfylla de krav som ställs på avloppsledningar enligt Boverkets Byggregler (BBR).
01.12.1.3 Provning
Ledningssystem ska innan de tas i bruk provas och godkännas i vedertagen ordning.
01.12.2 Övriga föreskrifter för vattenförsäkring
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01.12.2.1 Underhåll
Ledningssystem och övriga anordningar som ska förhindra utströmning ska underhållas på ändamålsenligt
sätt. Påföljd enligt Q.01.50 tillämpas dock endast om underhållet är uppenbart eftersatt.
01.12.2.2 Varor i källarlokal
Varor* i källarlokal ska uppallas minst 10 cm över golvet. Med källarlokal avses lokal vars golv helt eller
delvis är beläget minst 1 meter under intilliggande marknivå. I byggnad med flera källarvåningar gäller
bestämmelsen endast för den lägst belägna våningen.
01.13 Skyddskrav för inbrottsförsäkring
01.13.1 Skyddskrav för lokal*
Lokal där inbrottsförsäkring gäller ska uppfylla kraven för nedan angivna skyddsklass. Anges flera
skyddsklasser framgår det av försäkringsbrevet vilken skyddsklass som gäller för respektive lokal.
01.25 Skyddskrav - Egendomsförsäkring på Arbetsområde* - Allmänt
Vid stöld ska nedan angivna skyddkrav vara uppfyllda.
Omslutningsyta* (vägg, golv, tak, dörr- och fönsterenhet m m) ska - såväl vad avser det byggnadstekniska utförandet som lås och reglingsanordningar - i sin helhet ge ett efter förhållandena godtagbart skydd
mot inbrott* och försvåra bortförandet av stöldgods. Exempel på godtagbar väggkonstruktion
• regelvägg med yttersida av 16 mm spontade bräder och innersida av 10 mm byggplatta
• enkelskiktsvägg av minst 25 mm spontade bräder
• enkelskiktsvägg av minst 1 mm stålplåt.
För golv och tak godtas utförande som ger samma skydd mot inbrott som vägg.
Dörr (såväl dörrblad som övriga delar), port och lucka i omslutningsyta* ska ge godtagbart skydd mot
inbrott*.
Dörr ska antingen vara låst med av försäkringsbolagen godkänd låsenhet (instickslås och slutbleck) eller
vara försedd med stålbom minst 10 x 50 mm som räcker över hela dörren och som är fäst och säkrad i
dörrkarmarna med genomgående bultar. Stålbommen ska vara låst med godkänt hänglås.
För pardörrar gäller dessutom att den ena dörren ska vara reglad upp- och nedtill med säkrade
kantreglar eller på likvärdigt sätt.
Utåtgående dörr ska ha bakkantsäkring.
Slagdörr av trä med instickslås ska förstärkas med av försäkringsbolagen godkänd dörrförstärkning (långskyltar) på båda sidor. Andra dörrtyper, t ex skjutdörrar ska förstärkas på likvärdigt sätt.
För port och lucka godtas samma eller likvärdigt utförande som för dörr.
Dörr, port och lucka anses inte låst om nyckel* kvarlämnats i låset. Öppningsbart
fönster i omslutningsyta* ska vara stängt och invändigt reglat.
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Öppningsbart fönster vars nedre kant är belägen lägre än 4 m över markplan eller som på annat sätt
är lätt åtkomligt (t ex från balkong, tak, brandstege) ska antingen vara låst med av försäkringsbolagen
godkänt fönsterlås eller annan låsanordning som för det särskilda fallet godtagits av bolaget eller ha
inkrypningsskydd*.
Varje fönster med ruta av annat material än glas ska antingen ha inkrypningsskydd eller vara utfört så att
det ger samma skydd mot inbrott* som inkrypningsskydd.
Fönster anses inte låst om nyckel* kvarlämnats i låset.
Annan öppning som är större än 150 x 300 mm i omslutningsyta* ska ha inkrypningsskydd*.
01.25.1 Särskild påföljd vid åsidosättande
Har föreskriften inte följts är självrisken lägst 50% av prisbasbeloppet.
01.26 Skyddskrav - Egendomsförsäkring på Arbetsområde - Inhägnat område
Området där den försäkrade egendomen förvaras ska vara omslutet av ett områdesskydd (stängsel, vägg,
grind, port m m), som i sin helhet ger ett efter förhållandena godtagbart skydd mot inbrott* och försvårar
bortförandet av stöldgods.
Områdesskyddet ska bestå av stängsel eller vägg och vara totalt minst 2,20 m hög varav de översta 0,2
m ska utgöras av minst 2 rader taggtråd. Områdesskyddet ska anslutas så nära till marken att inkrypning
under inhägnaden förhindras. Områdesskyddets fastsättningsanordningar, stolpar, stag m m ska vara
förankrade i marken på ett godtagbart sätt.
Exempel på godtagbart utförande
• flätverksstängsel av minst 3 mm tjock ståltråd med maskstorlek inte överstigande 50 x 50 mm
• vägg av trä minst 25 mm tjock
• vägg av stålplåt minst 1 mm tjock.
Grind, port och dörr ska uppfylla samma krav på skydd mot inbrott* som områdesskydd (stängsel och
vägg) enligt ovan.
Grind, port och dörr ska vara låst med av försäkringsbolagen godkänd låsenhet (instickslås och slutbleck eller hänglås med beslag). Beslag till hänglås ska ha minst samma motståndskraft mot inbrottsangrepp som låset.
Vid gångjärnen ska finnas spärranordning som förhindrar avlyftning av grind i stängt läge. Port och dörr
ska vara försedda med likvärdigt skydd.
Grind, port och dörr anses inte låst om nyckel* kvarlämnats i låset.
01.26.1 Särskild påföljd vid åsidosättande
Har föreskriften inte följts är självrisken lägst 50% av prisbasbeloppet.
01.50 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift
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01.50.1 Allmänt
Har den försäkrade när skada inträffar försummat att följa en säkerhetsföreskrift som framgår av
försäkringsvillkoren eller av en författning som villkoren hänvisar till, betalas ersättning från försäkringen
endast i den utsträckning skadan får anses ha inträffat även om föreskriften hade iakttagits.
Med den försäkrade likställs annan som haft att tillse att föreskriften följdes.
01.50.2 Påföljd enligt allmänna regler Har
föreskrift enligt
• grundläggande krav för vattenförsäkring (Q.01.12.1)
• skyddskrav för inbrottsförsäkring (Q.01.13)
• snötryck (Q.1.28)
inte följts tillämpas enbart Q.01.50.1, vilket kan innebära att ingen ersättning lämnas. Om särskilda skäl
föreligger kan begränsad ersättning lämnas.
01.50.3 Nedsättning görs med 30 %
Har föreskrift enligt Heta arbeten (Q.01.4) inte följts sätts den ersättning som annars skulle lämnats efter
avdragen självrisk* ned med 30 %, dock med lägst 1 och högst 10 prisbasbelopp*. Nedsättningen kan minskas om särskilda skäl föreligger.
Ersättning ges dock lägst med det belopp som skulle ha lämnats om enbart Q.01.50.1 hade tillämpats.
01.50.4 Särskild påföljd
Om särskild påföljd anges i direkt anslutning till säkerhetsföreskriften tillämpas den.
Ersättning ges dock lägst med det belopp som skulle ha lämnats om enbart Q.01.50.1 hade tillämpats.
01.50.5 Nedsättning görs med 20 %
Har annan säkerhetsföreskrift som inte åberopas i Q.01.50.2-4 inte följts sätts den ersättning som annars
skulle lämnats efter avdragen självrisk* ned med 20 %, dock med lägst 50 % av prisbasbeloppet* och högst
10 prisbasbelopp. Nedsättningen kan minskas om särskilda skäl föreligger.
Ersättning ges dock lägst med det belopp som skulle ha lämnats om enbart Q.01.50.1 hade tillämpats.

07. Miljö ansvarsförsäkring för entreprenörer
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.
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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 prisbasbeloppet* och högst 10 prisbasbelopp. Avdraget kan minskas om särskilda
skäl kan anses föreligga med hänsyn till försummelsens 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.

