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Ansvarsförsäkring för Företag och Fastighet A 2001:5 
 
 

Försäkringsgivare:  

Moderna Försäkringar • Birger Jarlsgatan 43 • Box 7830 • 103 98 Stockholm • 0200-22 23 24 • 
www.modernaforsakringar.se Bolagsverket • Org.nr. 516403-8662 • Filial till Tryg Forsikring A/S •  

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen • CVR-nr. 24260666 Klausdalsbrovej 601 • DK 2750 Ballerup, Danmark 
 
Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och Moderna 
Försäkringar, i fortsättningen kallat Moderna. 
 
Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet som består av 
 försäkringsbrev eller försäkringsbevis med specifikationer och särskilda villkor 
 detta villkor 
 Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF 
 Försäkringsavtalslagen (2005:104, FAL) 
 övrig svensk rätt 
 
Försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset med specifikationer och åsatta försäkringsvillkor gäller före 
dispositiva lagregler. Innehåller de olika delarna av försäkringsavtalet motstridiga bestämmelser gäller 
tolkningsföreträde i den ordning som anges ovan, dock alltid så att särskilda regler har företräde 
framför generella. 
 
Samtliga villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är 
löpande. 
 
Kursiv stil anger när ord, uttryck eller begrepp finns förklarade i kapitel Definitioner – Förklaringar i 
Allmänna avtalsbestämmelser och Definitioner–Förklaringar AB-DF. 
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V  Ansvarsförsäkring  
 
 

1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 
 

1.1  Försäkrad verksamhet   
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren och 
övriga försäkrade och deras arbetstagare för skada orsakad i tjänsten. 

 

1.2  Fastighetsägaransvar   
Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom ägare, brukare eller nyttjanderättshavare av 
försäkrad fastighet samt för byggnads- och anläggningsarbeten, utförd på denna. 

 

2.  När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som avser skada som inträffar under den tid försäkringen är i 
kraft (försäkringstiden). I försäkringsbrevet anges om andra regler gäller för ansvarsförsäkringens 
giltighet. 
 
Samtliga skador i en serieskada anses som en skada inträffad vid den tidpunkt då den första skadan i 
serien inträffade. Detta innebär att försäkringen inte gäller för serieskada då första skadan i serien 
inträffat före försäkringsperioden. 
 
Försäkringen gäller även för skada som inträffar efter försäkringstiden om den ingår i en serieskada 
där den första skadan som kan ingå i serieskada har inträffat under försäkringstiden och är 
ersättningsbar enligt försäkringen. 
. 

3.  Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffar i hela världen utom i Nordamerika, om inte annat anges i 
punkt 3.1 till 3.2 eller i försäkringsbrevet. 
 

Nordamerika 
Om tilläggsavtal träffats – vilket i så fall framgår av försäkringsbrevet – gäller försäkringen för person- 
och sakskada som inträffar i Nordamerika eller för skadeståndskrav som grundas på i Nordamerika 
gällande skadeståndsrätt. 
 

3.1  Försäljnings- och inköpsresor  
Vid försäljnings- och inköpsresor samt vid deltagande i konferenser och mässor gäller 
försäkringen för skada som inträffar i hela världen. 

 

3.2  Byggherreansvar och miljöskada  
Vid byggherreansvar och miljöskada gäller försäkringen endast för skada som inträffar inom 
Norden. 

 

6.  Försäkringsbelopp – Högsta ersättning 
Försäkringsbeloppet, som anges i försäkringsbrevet, utgör högsta ersättning som Moderna betalar för 
skadestånd, utrednings-, förhandlings-, rättegångs-, skiljedoms- och räddningskostnader. 
 

6.1   Sammanlagd ersättningsskyldighet 
Modernas sammanlagda ersättningsskyldighet för person- och sakskada samt 
förmögenhetsskada som är en direkt följd av sådan person- eller sakskada är begränsad till 1 
försäkringsbelopp för varje skada och totalt 2 försäkringsbelopp per försäkringsår, om inte 
annat anges i punkt 6.2 till 6.5.  
 

De i tillägg till ansvarsförsäkringen angivna försäkringsbeloppen ingår i det totala 
försäkringsbeloppet för ansvarsförsäkringen. 
 

6.2  Flera skador – Serieskada  
 

6.2.1  Skada genom levererad produkt- Produktansvar  
Vid skada genom levererad produkt är ersättningen begränsad till 1 försäkringsbelopp 
för skador som orsakas av samma defekt hos en eller flera produkter oavsett om 
skadorna inträffar under ett eller flera försäkringsår. Ersättning lämnas i det fallet intill 
det försäkringsbelopp som gäller vid den tidpunkt då första skadan inträffar. 

Kommentar [e1]:   
Ny formulering avseende 
serieskada och när försäkringen då 
är gällande. 

Kommentar [e2]: Pkt 2.1 
Miljöskada avseende avvikande 
tidpunkt för när försäkringen är 
gällande har strukits. 
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6.2.2  Flera skador av samma orsak vid samma tillfälle   
Vid flera skador som uppkommer av samma orsak och inträffar vid samma tillfälle är 
ersättningen begränsad till sammanlagt 1 försäkringsbelopp. 
 
6.2.5  Flera miljöskador av samma orsak  
Vid flera skador som orsakas från samma verksamhet och av samma slags skadliga 
inverkan eller störning oavsett under vilket år skadeståndskrav framställs är 
ersättningen begränsad till 1 försäkringsbelopp. Ersättning lämnas i det fallet intill det 
försäkringsbelopp som gäller vid den tidpunkt då skadeståndskrav första gången 
framställs. 

 
6.3   Byggherreansvar och miljöskada  

 
6.3.1  Byggherreansvar   
Vid skada på grund av byggnads- och anläggningsarbeten på egen fastighet är 
försäkringsbeloppet vid   
 sak- och ren förmögenhetsskada 1 000 000 kronor  
 personskada 10 000 000 kronor  
vid varje skada och totalt per försäkringsår. 
 
6.3.2  Miljöskada till följd av tillfälligt fel  
Vid skadeståndsskyldighet enligt miljöbalken (1998:808) till följd av tillfälligt fel är 
försäkringsbeloppet  
 sak- och personskada 10 000 000 kronor  
 ren förmögenhetsskada 1 000 000 kronor 
vid varje skada och totalt per försäkringsår.  

 
6.4  Skada enligt personuppgiftslagen  
Vid skadeståndsskyldighet för ekonomisk och ideell skada vid dataregisteransvar enligt 
personuppgiftslagen (1998:204, PUL) är ersättningen begränsad till 1 000 000 kronor vid varje 
skada. 
 
6.5  Omhändertagen egendom 
Vid skada på omhändertagen egendom är ersättningen begränsad till 2 000 000 kronor vid varje 
skada och högst 4 000 000 kronor totalt per försäkringsår. 

 
6.5.1  Skada vid lyft  
Vid skada på egendom som lyfts är ersättningen dock begränsad till 5 prisbasbelopp vid 
varje skada. 

 
6.6  Hyrd byggnad eller lokal 
Vid skada på byggnad eller lokal eller del av denna som försäkrad hyr eller leasar är 
ersättningen, vid annan skada än brand, explosion eller utströmning av vatten från installation, 
begränsad till 5 000 o00 kronor vid varje skada och totalt per försäkringsår. 

 

7.  Vad försäkringen gäller för 
 

7.1  Omfattning   
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet enligt 
 allmänna skadeståndsrättsliga regler 
 allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisation inom den försäkrades 

verksamhetsområde 
 sedvanligt kontrakt med SJ eller annan järnvägsförvaltning för skada genom rullande materiel, 

överskriden lastprofil, trafik på stickspår eller begagnande av obevakad järnvägsövergång 
 sedvanligt kontrakt med strömleverantör där den försäkrade övertagit ansvar enligt lagen om 

elektriska anläggningar 
 sedvanligt nyttjanderättsavtal med fastighetsägaren avseende övertaget 

fastighetsägaransvar. 
 

Kommentar [e3]: Höjt belopp 
vid sakskada (tidigare 1 000 kkr) 

Kommentar [e4]: Ändrad i 
konvekvens med pkt 7.1.3 

Kommentar [e5]: Beloppet 
höjt (tidigare10 pbb) 

Kommentar [e6]: Ändrad 
rubrik med anledning av införd 
beloppsbegränsning för omhänder-
tagen egendom generellt. 
Begränsning för lyftskada flyttad 
till underpunkt. 
Se även pkt 8.20.1

Kommentar [e7]: Ny belopps-
begränsning med hänsyn till 
införande av omfattarning för 
skada på hyrd byggnad och lokal. 
Se även pkt 8.20.3 
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7.1.1  Person- och sakskada   
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt 
förmögenhetsskada som är en direkt följd av sådan person- eller sakskada. 
 
Om försäkringen gör undantag för viss person- eller sakskada gäller försäkringen inte 
heller för förmögenhetsskada till följd av den undantagna skadan.  
 
Försäkringen omfattar inte ren förmögenhetsskada med vilket förstås ekonomisk skada 
som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada (Se dock 
punkt 7.1.2 och 7.1.3). 

 
7.1.2 Skada enligt miljöbalken  
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person-, sak- och ren 
förmögenhetsskada som består i eller är en följd av miljöskada enligt miljöbalken 
(1998:808). 
 
7.1.2.1  Byggherreansvar 
Försäkringen gäller för den försäkrade i egenskap av byggherre på egen eller brukad 
fastighet när 
 byggnads- och anläggningsarbete på sådan fastighet utförs för försäkringstagarens 

räkning och uppgår till högst 20 prisbasbelopp under försäkringsåret. 
 
7.1.2.2  Miljöskada till följd av tillfälligt fel 
Försäkringen gäller för den försäkrades skadeståndsskyldighet för miljöskada, enligt 
miljöbalken (1988:808) eller andra grannelagsrättsliga regler under förutsättning att 
 fel tillfälligt begås 
 fel plötsligt och oförutsett uppkommer på byggnad, anläggning eller anordning. 

 
7.1.3  Skada enligt personuppgiftslagen 
Försäkringen omfattar även skadeståndsskyldighet för ekonomisk och ideell skada som  
den försäkrade i egenskap av registeransvarig kan åläggas enligt 48 § 
personuppgiftslagen (1998:204, PUL). 

 
7.2  Åtagande   
Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som beräknas överstiga för skadan 
tillämplig självrisk åtar sig Moderna gentemot den försäkrade att 
 utreda om skadeståndsskyldighet föreligger 
 förhandla med den som kräver skadestånd 
 föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljeförfarande och i det fallet betala de 

rättegångs- eller skiljedomskostnader som uppkommer för den försäkrade eller som denne 
åläggs att betala och som denne inte kan få av motpart eller annan 

 betala det skadestånd den försäkrade är skyldig att utge. 
 

7.2.1 Räddningskostnader 
Försäkringen omfattar även kostnader för skäliga räddningsåtgärder enligt de regler 
som framgår av kapitel XX Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF, punkt 41.1.1-41.3.3. 

 

8.  Undantag 
Utöver allmänna undantag enligt kapitel XX Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF, punkt 39 gäller 
följande undantag. 

 
8.1   Försäkrads egendom  
Försäkringen gäller inte för skada på försäkrads egendom. 
  

Kommentar [e8]: Ändrad 
rubrik

Kommentar [e9]: Ny 
hänvisning till Allmänna 
avtalsbestämmelser AB-DF 
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8.2  Skada på levererad produkt eller egendom   
Försäkringen gäller inte för 
 skada på produkt eller egendom som den försäkrade levererar eller åtar sig att leverera 
 kostnad eller skada som uppkommer i samband med undersökning, reklamation, 

borttagande, återtagande, återställande, reparation, utbyte eller indragning av levererad 
produkt eller egendom 

 skada som kan avhjälpas genom åtgärdande av fel, brist eller defekt hos levererad produkt 
eller egendom. 

 
Försäkringen gäller dock för skada på tidigare uppförd, såld eller levererad produkt eller 
egendom om skadan inträffar till följd av att den försäkrade 
 fullgör avtal som inte är hänförligt till det tidigare leveransavtalet 
 utför underhålls- eller servicearbeten efter garantitidens utgång. 
 

8.3   Utfästelse och garanti   
Försäkringen gäller inte för skada i den mån skadeståndskravet endast kan grundas på 
uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti. 

 

8.4   Kända fel och bristfälliga undersökningar  
Försäkringen gäller inte för skada genom levererad produkt eller egendom när den försäkrade 
eller dennes arbetsledning 
 kände till felet eller bristen innan skadan uppkom och låter bli att vidta rimliga åtgärder för att 

förhindra den 
 inte låter utföra sedvanliga undersökningar, provningar eller analyser för att fastställa 

produktens eller egendomens lämplighet och detta medför att defekt i produkten eller 
egendomen inte upptäcks. 

 

8.5  Undantagen verksamhet 
 

8.5.1  Rådgivande verksamhet (konsultuppdrag)  
Försäkringen gäller inte för skada som uppkommer till följd av fel eller brist i 
utredningar, beskrivningar, beräkningar, ritningar, råd eller anvisningar som lämnats i 
yrkesmässig verksamhet. 

 

8.6  Byggherreansvar och miljöskada 
 

8.6.1  Byggherreansvar   
Försäkringen gäller inte för skada som omfattas av miljöbalken (1998:808) eller andra 
grannelagsrättsliga regler som den försäkrade kan bli ansvarig för i egenskap av 
byggherre vid mark-, byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete. Undantaget 
gäller dock inte vid skada enligt punkt 7.1.2.1. 

 

8.6.2   Miljöskada till följd av gradvis påverkan  
Försäkringen gäller inte för miljöskada till följd av gradvis påverkan. Undantaget gäller 
dock inte vid miljöskada enligt punkt 7.1.2.2.  

 

8.7  Trafikansvar   
Försäkringen gäller inte för skada som 
 omfattas av trafikskadelagen (1975:1410, TSL) eller motsvarande utländsk lagstiftning 
 inträffar till följd av trafik med motorfordon när det används inom inhägnat område. 

 

8.8  Fartyg och ansvar på sjön  
Försäkringen gäller inte för skada till följd av kollision orsakad genom fartyg eller av dessa 
bogserade föremål. 

 

8.9   Flyg- och flygplatsansvar   
Försäkringen gäller inte för skada genom 
 luftfartyg eller produkter ingående i luftfartyg 
 markutrustning avsedd att användas i samband med luftfart. 

 
Försäkringen gäller inte heller för det ansvar som kan åläggas den försäkrade i egenskap av 
flygplatsansvarig eller i samband med flygledning. 

 

Kommentar [e10]: Begreppet 
båt borttaget då ”fartyg” är 
övergripande
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8.10  Läkemedel, asbest med mera  
Försäkringen gäller inte för skada som orsakats av 
 läkemedel, implantat och mänskligt biologiskt material, asbest, PCB, tobak eller formaldehyd, 

diacetyl, genetiskt modifierade organismer (GMO), elektromagnetiska fält (EMF), efedrin, 
pesudoefedrin eller kava-kava. 

 
8.10.1 Skadeståndskrav framställt I USA 
Vid skadeståndskrav som framställs i USA gäller försäkringen inte heller skada som kan 
antas vara direkt eller indirekt, helt eller till någon del orsakad av 
 latex 
 tillsatser såsom elektroder, tråd och pulver eller liknande, som används i samband 

med svetsning 
 kvartsdamm 
 mögel eller sporer, materia eller kemiska föreningar – flyktiga eller icke flyktiga – från 

mögel eller sporer. 
 
8.20   Omhändertagen, transporterad, hyrd egendom med mera  

 

8.20.1  Omhändertagen egendom  
Vid skada på omhändertagen egendom gäller försäkringen inte för 
 skada på sådan del av egendomen som skadas på grund av att delen felaktigt eller 

bristfälligt åtgärdas vid utförande av den försäkrades åtaganden. Här avses även 
kostnad och/eller skada som uppkommer på grund av att egendomen måste 
undersökas, repareras eller bytas ut och att ingrepp på grund av detta måste ske i 
annan egendom. 
Denna begränsning gäller dock inte vid skada på egendom som lyfts. 

 skada på egendom som den försäkrade eller annan för hans räkning åtar sig att 
uppföra, tillverka eller förvara 

 skada på egendom som skadas till följd av ingrepp i bärande konstruktion i hus, broar 
och andra byggnadsverk 

 kostnad för ändring eller byte av lås i lokal eller byggnad i samband med att 
omhändertagen nyckel förkommit. 

 
8.20.2 Transporterad egendom 
Försäkringen gäller inte för skada på egendom som den försäkrade eller annan för hans 
räkning åtar sig att transportera. 
 
8.20.3 Hyrd, leasad, lånad eller nyttjad egendom 
Försäkringen gäller inte för skada på egendom som den försäkrade eller annan för hans 
räkning hyr, leasar, lånar eller annars nyttjar. 
 
Anmärkning 
Vid skada på byggnad eller lokal eller del av denna som försäkrad, hyr eller leasar och för 
vilken denne enligt avtal inte är skyldig att teckna egendomsförsäkring, tillämpas inte 
undantaget ovan. 

 
8.30   Förutsebar skada   
Försäkringen gäller inte för skada som orsakas av handlande eller underlåtenhet att handla som 
– med hänsyn till omständigheterna – innebär en betydande risk för skadans uppkomst. 
Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa att varken den försäkrade eller dennes 
arbetsledning är medveten om eller borde ha varit medveten om skaderisken. 

 

8.31   Lag, myndighets föreskrift eller beslut  
Försäkringen gäller inte för skada som orsakas genom åsidosättande av lag, myndighets 
föreskrift eller beslut, domstols dom eller beslut, såvida inte den försäkrade kan visa att den 
försäkrade eller dennes arbetsledning varken har eller borde ha haft kännedom om 
åsidosättandet. 
 
8.32   Arbetsskada och patientskada  
Försäkringen gäller inte för arbetsskada eller patientskada. Undantaget tillämpas inte i den mån 
lagenlig regressrätt föreligger mot den försäkrade. 
 

Kommentar [e11]: Tillkom-
mande undantagna produkter, 
främst med hänsyn till 
internationell exponering 

Kommentar [e12]: Nytt 
undantag avseende 
skadeståndskrav i USA

Kommentar [e13]: Pkt 8.20 
”Omhändertagen egendom” har 
delats upp i underpunkter.

Kommentar [e14]: Omformul
erad inledning för att tydligare 
ange att omhändertagen egendom 
ingår, men med vissa undantag.  
Bl a har undantaget för 
omhändertagen nyckel  
uttryckligen skrivits ut. 
Se även pkt 6.6 

Kommentar [e15]: Flyttat till 
egen punkt.

Kommentar [e16]: Flyttat till 
egen punkt.  
Nytt är att försäkringen omfattar 
skada på hyrd eller leasad byggnad 
eller lokal om försäkringstagaren 
inte är skyldig att teckna 
egendomsförsäkring enligt avtal. 
Se även pkt 6.7

Kommentar [e17]: Omformu-
lerat. Begreppen arbetsskada och 
patientskada definieras i Allmänna 
avtalsbestämmelser AB-DF 
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8.33  Böter, viten eller straffskadestånd  
Försäkringen gäller inte för böter, viten, straffskadestånd (till exempel ”punitive damages") eller 
annan liknande kostnad. 
 

8.34  Krav mellan försäkrade   
Försäkringen gäller inte för skada som de försäkrade orsakar varandra, om inte annat anges i 
försäkringsbrevet. 
 

8.35 Erisa 
Försäkringen gäller inte för skada i USA där ansvaret för sådan skada direkt eller indirekt har sitt 
ursprung i försäkrads skyldigheter, förpliktelser enligt (ERISA) Employee Retirement Income 
Security Act of 1974 Public Law 93-406 (eller något tillägg eller komplement till denna 
lagstiftning). 
 

8.36  Diskriminering 
Försäkringen gäller inte för skada i USA där ansvaret för sådan skada direkt eller indirekt har sitt 
ursprung i ett påstått brott mot federal eller lokal lagstiftning eller annan reglering som 
förbjuder diskriminering eller uppsägning av anställning på felaktig grund såsom ras, hudfärg, 
nationalitet, tro, kön, handikapp, sexuell läggning eller liknande skäl. 

22.  Ersättningsregler 
Moderna ersätter 
 kostnader och skadestånd enligt åtagande i punkt 7.2 
 räddningskostnad enligt punkt 7.2.1  
 

med avdrag för 
 självrisk enligt punkt 23. 
 

23.  Självrisk 
 

23.1  Grundsjälvrisk   
Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skadestånd, Modernas 
utredning, förhandling, rättegång, skiljeförfarande och räddningsåtgärd ett belopp som utgör 
den försäkrades självrisk.  
 
Lägsta självrisk för försäkringen anges i försäkringsbrevet (grundsjälvrisk). 

   

23.1.1  Flera skador –  Serieskada  
Endast en självrisk – den som gäller då den första skadan inträffar – skall tillämpas 
 vid flera skador som orsakas av samma defekt hos en eller flera produkter 
 för flera skador som uppkommer av samma orsak och vid samma tillfälle. 

 
23.1.1.1   Miljöskada  
Endast en självrisk – den som gäller då skadeståndskrav framställs första gången – skall 
tillämpas 
 vid flera skador som orsakas från samma verksamhet och av samma slags skadliga 

inverkan eller störning. 
 

23.2  Särskild självrisk  
För vissa skadehändelser gäller annan självrisk enligt nedan. Är den valda grundsjälvrisken högre 
än de särskilda självriskerna gäller den högre grundsjälvrisken. 

  

23.2.1  Heta Arbeten   
Självrisken är 30 % av skadekostnaden, dock lägst 1 prisbasbelopp och högst  
10 prisbasbelopp vid sakskada genom Heta Arbeten. 
 

23.2.2  Brandfarlig vätska   
Självrisken är 1 prisbasbelopp vid sakskada genom brandfarlig vätska samt oljor av alla 
slag. 

 

23.2.3  Sprängning   
Självrisken är 30 % av skadekostnaden, dock lägst 1 prisbasbelopp och högst  
10 prisbasbelopp vid sakskada genom sprängning. 

 

Kommentar [e18]: Nytt 
undantag avseende skada i USA

Kommentar [e19]: Nytt 
undantag avseende skada i USA 

Kommentar [e20]: Ändrat 
mht att separat hänvisning införts i 
pkt 7.2.1
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23.2.4  Byggherreansvar och miljöskada  
Självrisken är 1 prisbasbelopp vid varje skada som ersätts vid byggherreansvar och 
miljöskada till följd av tillfälligt fel enligt punkt 7.1.2.1 och 7.1.2.2. 

 

23.2.6  Nordamerika   
Självrisken är 1 prisbasbelopp vid varje skada som inträffar i Nordamerika. 

 

41.  Åtgärder vid skada 
Vid skada skall den försäkrade vidta de åtgärder som framgår av kapitel XX Allmänna 
avtalsbestämmelser AB-DF, punkt 41. 
 

42.  Skaderegleringsbestämmelser och preskription 
Vid skada skall den försäkrade följa de bestämmelser som framgår av kapitel XX Allmänna 
avtalsbestämmelser AB-DF, punkt 42. 
 

43.  Tidpunkt för betalning av ersättning 
Ersättning betalas enligt de regler som framgår av kapitel XX Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF,  
punkt 43. 


