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Oljeskadeförsäkring  tredje man tillhörig egendom  
A 740:1 
 Särskilt villkor  Gäller från 2018-07-01 
 

Med tillämpning av allmänna villkor för ansvarsförsäkring samt i försäkringsbrevet angivna villkor i övrigt, gäller följande 
ändringar och tillägg. 
 

3.  Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller inom Sverige. 
 

6.  Försäkringsbelopp  Högsta ersättning 
Försäkringsbeloppet, som anges i försäkringsbrevet, utgör högsta ersättning som Moderna sammanlagt betalar för 
sakskada och därav föranledd förmögenhetsförlust vid varje skadetillfälle.  
 
Försäkringsbeloppet ingår i det totala försäkringsbeloppet för Ansvarsförsäkring som anges i försäkringsbrevet. 

 

7.  Vad försäkringen gäller för 
 

7.1  Försäkringens omfattning  
Inom den i försäkringsbrevet angivna verksamheten omfattar försäkringen skada genom utströmmande olja från 
sådan cistern (även bergrum) med tillhörande rörsystem, som ägs eller uteslutande används av försäkringstagaren 
och från sådan tankbil eller tankvagn, som disponeras av försäkringstagaren för transport till försäkringstagarens 
anläggning eller från denna, utan mellanlagring. 

 
7.2  Åtagande  
Moderna åtar sig att för den försäkrade betala skada på tredje man tillhörig egendom samt av denne därigenom 
åsamkad förmögenhetsförlust om rättsligt relevant orsakssamband föreligger mellan utströmningen och skadan 
(adekvat kausalitet). 
 
Försäkringen gäller även för förorening av sjö, vattendrag och vattentäkt. 

 

8.  Undantag 
 

8.1  Spill  
Försäkringen gäller inte för skada som är en följd av normalt och beräkneligt spill. 

 
8.2  Trafik med mera  
Försäkringen gäller inte för skada i den mån ersättning ska betalas 
 enligt järnvägstrafiklagen (1985:192) eller 

 i följd av trafik med luftfartyg eller fordon, för vilket trafikskadelagen (1975:1410) äger tillämpning. 

 

23.  Självrisk 
Vid varje skadetillfälle dras från beräknad skadekostnad ett belopp som utgör den försäkrades självrisk. Självrisken anges i 
försäkringsbrevet. 

 

38.  Säkerhetsföreskrifter 
 

Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift  avvikelse från huvudregeln  
Har den försäkrade försummat att följa säkerhetsföreskrift görs avdrag med 20% av den sammanlagda ersättning som 
annars skulle ha betalats från försäkringen, dock med lägst ett och högst 10 prisbasbelopp. 
 
Den försäkrade ska utöver säkerhetsföreskrifterna i Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF, punkt 38 följa nedan angivna 
föreskrifter.  

 
38.12.2   Oljeskada  
Den försäkrade ska följa i författning eller av myndighet meddelad föreskrift i syfte att begränsa skada 
genom utströmmande olja.  
 
 
 
 

 



   

  
   2 

38.12.2.1  Säkerhetsutrustning 
För att begränsa skada och för att kunna göra ett snabbt ingripande vid oljeutströmning ska anläggningen 
ha tillgång till erforderlig utrustning för begränsning och sanering av olja samt berörd personal ha 
erforderlig utbildning i användandet av sådan utrustning. 
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Definitioner-Förklaringar 
 
Olja 
Med olja förstås enligt detta villkor, utöver vad som enligt tekniskt språkbruk därmed avses, även brandfarlig vätska enligt 
förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. 
 


