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   Miljöansvarsförsäkring  

   A 56:4  
     Särskilt villkor  Gäller från 2017-05-01 
 
Detta särskilda villkor gäller som komplement till allmänt villkor för ansvarsförsäkring, och ger en utökad omfattning för 
skadeståndskrav avseende miljöskada enligt nedan.  
 
Med tillämpning av allmänt villkor för ansvarsförsäkring och allmänna avtalsbestämmelser i övrigt, gäller härmed följande 
ändringar.  
 

När försäkringen gäller  
Försäkringen gäller för skada som orsakats efter det retroaktiva datum som anges i försäkringsbrevet och för vilken 
skadeståndskrav för första gången framställs mot försäkrad under försäkringstiden, under förutsättning att 
skadeståndskravet grundar sig på en händelse eller omständighet som helt eller delvis förelegat efter detta försäkringsskydds 
ursprungliga begynnelsedag* eller efter annat i försäkringsbrevet angivit retroaktivt datum avseende detta försäkringsskydd. 
 
Om flera skadeståndskrav, som väsentligen grundar sig på samma orsak, framställs gäller dock försäkringen endast om det 
första skadeståndskravet framställts mot försäkrad efter det retroaktiva datum som anges i försäkringsbrevet. 
 
Anges inte retroaktivt datum i försäkringsbrevet gäller att retroaktivt datum är försäkringens ursprungliga begynnelsedag*.  
 
* Med ursprunglig begynnelsedag avses försäkringstidens början för den första försäkringen, för samma intresse, som 
tecknats hos Moderna och som har gällt i obruten följd. 
 
Har ändring av försäkringsavtalet överenskommits under försäkringstiden, till exempel att nytt företag tillkommit som 
försäkrad, gäller försäkringen vad avser ändringen endast för skada som orsakas efter tidpunkten för sådan ändring. 
 
Skada som orsakats genom den försäkrades underlåtenhet att vidta erforderliga åtgärder, ska anses orsakad vid den tidpunkt 
då den försäkrade senast hade kunnat förhindra skadans uppkomst. 
 
Försäkringen gäller dock inte för miljöskada som före retroaktivt datum/ursprunglig begynnelsedag enligt ovan, var känd eller 
borde ha varit känd hos den försäkrade. Med den försäkrade avses här, den försäkrades företagsledning, personer i 
arbetsledande ställning inom företaget eller i verksamheten eller på arbetsplatsen. 
 

Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för verksamhet inom försäkrads egen fasta anläggning på fastighet i Sverige, som orsakar skada inom 
Norden. Annan geografisk omfattning kan gälla om det i försäkringsbrevet särskilt för Miljöansvarsförsäkring, anges en annan 
geografisk omfattning. 
 

Försäkringsbelopp  Högsta ersättning  
Modernas maximala sammanlagda ersättningsskyldighet är, för åtagandena enligt punkt Vad försäkringen gäller för, för varje 
skada orsakad av samma händelse och för samtliga skador för vilka skadeståndskrav framställs mot försäkrad under en och 
samma försäkringstid, begränsad till 2 000 000 SEK eller det belopp som anges i försäkringsbrevet specifikt för 
Miljöansvarsförsäkring. 
 
Flera skadeståndskrav som väsentligen grundar sig på samma orsak betraktas som en skada. I sådana fall är 
försäkringsskyddet begränsat till ett försäkringsbelopp. Försäkringen gäller i det fallet intill det försäkringsbelopp som gällde 
vid den tidpunkt då skadeståndskrav för första gången framställts mot försäkrad. 
 
Om skada, helt eller delvis, kan omfattas av flera i försäkringsavtalet angivna delmoment och/eller av särskilda villkor med 
egna försäkringsbelopp eller ersättningsbegränsningar, kan endast ett sådant delmoment eller särskilt villkor nyttjas för en 
och samma skada. I sådant fall har den försäkrade att välja vilket delmoment eller särskilt villkor denne vill åberopa för sitt 
anspråk på försäkringsskydd.  
 

Vad försäkringen gäller för 
 

Omfattning   
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för sakskada, personskada och ren förmögenhetsskada vid miljöskada. 
 

Åtagande 
Villkorspunkt avseende Åtagande i allmänna villkoret för ansvarsförsäkring gäller oförändrad. 
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Undantag 
Med komplettering av allmänna villkorets punkt Undantag gäller följande undantag. 
  

Krav mellan försäkrade 
Försäkringen gäller inte för skada som de försäkrade orsakar varandra om inte sådant skydd, särskilt för 
Miljöansvarsförsäkring, anges i försäkringsbrevet. 
 

Fastighet där försäkrads verksamhet bedrivs 
Försäkringen gäller inte för skada på fastighet där försäkrads verksamhet bedrivs, oavsett om fastigheten ägs, hyrs, 
arrenderas, leasas eller liknande, av försäkrad. 
 

Miljöskada till följd av tillfälligt fel 
Försäkringen gäller inte för miljöskada i den mån skadan omfattas av allmän ansvarsförsäkring. 
 

Sprängning eller annat markarbete 
Försäkringen gäller inte för skada som är en följd av sprängningsarbete eller annat arbete i mark eller grund såsom 
schaktning, pålning, packning eller spontning. 
 

Allvarlig miljöskada och föroreningsskada 
Försäkringen gäller inte för att utföra eller bekosta avhjälpande av allvarlig miljöskada eller föroreningsskada i 
enlighet med Miljöbalkens 10 Kap. 

 

Miljöskyddsavgift med mera 
Försäkringen omfattar inte böter eller viten, miljöskyddsavgift, miljösanktionsavgift eller företagsbot.  
 

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. 
 

Självrisk 
Vid varje försäkringsfall dras från ersättningen ett belopp som utgör den försäkrades självrisk. Om det inte anges annan 
självrisk, särskilt för Miljöansvarsförsäkring, i försäkringsbrevet gäller att självrisken är 20 % av de sammanlagda, 
ersättningsgilla kostnaderna enligt punkt Vad försäkringen gäller för, dock lägst fem prisbasbelopp. 
 

Krav på dokumentation 
Driftjournal, mät- och kontrollrapporter, tillbudsrapporter, besiktningsprotokoll och liknande handlingar, som kan vara av 
betydelse vid skadeutredning avseende miljöskada, ska i rimlig omfattning dokumenteras och bevaras av den försäkrade 
samt lämnas till Moderna i samband med skadeutredning. 

 
Åsidosätts kraven enligt första stycket, gäller försäkringen endast om den försäkrade genom tillförlitlig utredning kan visa att 
skadan uppkommit som en följd av miljöskada som omfattas av försäkringen och att den försäkrade är ansvarig för skadan.  


