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Miljöansvar A 56:3 
 

Särskilt villkor - Gäller från 2003-11-01 
 
Med tillämpning av allmänna villkor för Ansvarsförsäkring samt i försäkringsbrevet angivna villkor i 
övrigt gäller följande ändringar och tillägg. 
 
 

2.  När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som framställs mot den försäkrade under den tid 
försäkringen är i kraft. 
 
Ett skadeståndskrav skall anses framställt då den försäkrade för första gången får ett ersättningskrav. 
 
Försäkringen gäller dock inte för miljöskada som vid försäkringens ikraftträdande var känd eller borde 
vara känd av företags- eller driftsledning hos den försäkrade. 

 
3.  Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada inom Norden. 

 
11.  Försäkringens omfattning 
Försäkringen omfattar, förutom skadeståndsskyldighet för person- och sakskada, även 
skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada som den försäkrade kan åläggas enligt 
miljöskadelagen. 

 
12.  Vad försäkringen inte gäller för 
 

12.5.1 Miljöskada till följd av tillfälligt fel  
Försäkringen gäller inte för skada i den mån ersättning skulle kunna utgå från allmän 
ansvarsförsäkring om sådan tecknats eller hade kunnat tecknats. 

 
12.5.2  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. 

 
12.5.3  Åsidosättande av lag eller myndighets föreskrift  
Försäkringen gäller inte för miljöskada som orsakats genom åsidosättande av 
föreskrifter i lag eller tillståndsbeslut, såvida inte den försäkrade kan visa att dennes 
företags- eller driftsledning varken haft eller borde haft kännedom om åsidosättandet. 

 
12.5.4  Värdeminskning  
Försäkringen gäller inte för ren förmögenhetsskada i form av minskning av värdet på 
eller inskränkning i framtida nyttjande av fastighet. 
 
12.5.5  Sanering i skadeföre byggande syfte  
Försäkringen gäller inte för kostnad för sanering i skadeförebyggande syfte annat än 
om ersättningsskyldighet för räddningskostnad föreligger enligt 7.1 i AB-DF. 

 
12.9.2  Dokumentation  
Driftjournal, mät- och kontrollrapporter, tillbudsrapporter, besiktningsprotokoll och 
liknande handlingar som kan vara av betydelse vid skadeutredning om ansvar för 
miljöskada skall i rimlig omfattning bevaras. 
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22.  Försäkringsbelopp. Högsta ersättning 
Modernas ersättningsskyldighet är vid miljöskada begränsad till 1 000 000 kronor. 
 
Detta begränsade försäkringsbelopp ingår i det totala försäkringsbeloppet för Ansvarsförsäkringen 
som anges i försäkringsbrevet. 
 
För samtliga miljöskador för vilka skadeståndskrav framställts under ett och samma försäkringsår 
begränsas åtagandet till ett försäkringsbelopp. 
 
För flera skador som från samma verksamhet orsakats av samma slags skadliga inverkan eller 
störning, oavsett under vilket år skadeståndskrav framställts (serieskada), är Moderna Försäkringars 
ersättningsskyldighet begränsad till ett försäkringsbelopp . Ersättning lämnas inom det 
försäkringsbelopp som gällde vid den tidpunkt då skadeståndskrav första gången framställdes. 

 
23.  Självrisk 
Endast en självrisk tillämpas vid miljöskador som uppkommit av samma orsak (serieskada). Härvid 
tillämpas den självrisk som gällde vid den tidpunkt då skadeståndskrav första gången framställdes. 
 
Självrisken är 5 basbelopp vid miljöskada om inte annat anges i försäkringsbrevet. 


