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Entreprenöransvar BL Ea:3 

 

 
Särskilt villkor - Gäller från 2004-03-01 

 
 
Denna entreprenöransvarsförsäkring uppfyller kraven på minimiomfattning av ansvarsförsäkring som 
föreskrives i AB 92 och ABT 94 eller motsvarande branschavtal. 

 
1.  Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 
Med ändring av villkoren i Ansvarsförsäkring gäller försäkringen enligt nedan vid skada som den 
försäkrade i egenskap av entreprenör kan bli ansvarig för i samband med entreprenad- eller 
montagearbete. 

 
2.  När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft. 

 
3.  Var försäkringen gäller 
Försäkringen enligt detta villkor gäller för entreprenad som utförs inom Norden. 

 
4.  Försäkringens omfattning 
 

4.1  Förmögenhetsskada 
Ansvarsförsäkringen utökas och 4.1.2 (ren förmögenhetsskada) ändras så att försäkringen 
även omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada, som den 
försäkrade i egenskap av entreprenör kan åläggas enligt miljöbalken, kap 32, om 
skadan beror på 
• att fel – dock ej fel i planering eller konstruktion eller val av arbetsmetod – tillfälligt begås vid 

användning av eller arbete på byggnad, anläggning eller anordning och skada därigenom 
uppkommer plötsligt och oförutsett 

• att fel plötsligt och oförutsett uppkommit på byggnad, anläggning eller anordning. 
 
Anmärkning 
Med ren förmögenhetsskada förstås sådan ekonomisk skada som uppkommer utan 
samband med person- eller sakskada. 

 
4.2  Grundvattenförändring 
Vid sakskada som består i eller är en följd av förändringar i grundvattennivån omfattar 
försäkringen endast skada som plötsligt och oförutsett inträffar inom två år efter´utförandet av 
arbetet. Förutsättningarna är vidare att erforderliga undersökningar gjorts före arbetets 
genomförande för att fastställa grundvattennivån och nivåns förändringar samt under arbetets 
gång, nödvändiga åtgärder vidtagits för att förebygga skada. 

 
4.3  Undantag räddningskostnad 
Ersättning lämnas inte för att avvärja befarad skada (räddningskostnad). 

 
4.4  Samordningsansvar 
Försäkringen gäller även för det samordningsansvar enligt 3 kap 7 § Arbetsmiljölagen som 
försäkrad enligt avtal övertagit från byggherren, förutsatt att försäkrad faktiskt vidtagit sådana 
åtgärder att de ifrågavarande samordningsuppgifterna kan utföras. 

 
4.5  Radon 
Försäkringen gäller inte för skada som har samband med radon. 

 
4.6  Annan försäkring 
Finns för entreprenaden gällande byggherreansvarsförsäkring som omfattar den försäkrades 
skadeståndsskyldighet, lämnas inte ersättning enligt detta särskilda villkor. 
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4.7 Omhändertagen egendom 
Med tillämpning i övrigt av bestämmelserna i Ansvarsförsäkring 5.8 ersätter försäkringen skälig 
kostnad för ändring eller – om så erfordras – byte av lås i byggnad inom Sverige i samband med 
att omhändertagen nyckel förkommit. 
 
Ersättning enligt detta villkor lämnas dock inte om nyckeln vid stöldtillfället var märkt 
med namn och/eller adress i klartext, eller förvarats i olåst bil. 
 
Polisanmälan skall ske och kopia av anmälan skall insändas till Moderna. 

 
5.  Undantag 
Försäkringen gäller inte för skada genom sprängning, pålning, spontning, eller annat 
grundläggningsarbete. 
 
Undantaget gäller dock inte i det fall skadestånd riktas mot försäkringstagaren för sådant arbete 
utfört av försäkringstagaren anlitad underentreprenör. 

 
6.  Försäkringsbelopp 
Modernas ersättningsskyldighet vid skada på egendom som transporteras/lyfts är begränsad till  
SEK 400.000 vid varje skadetillfälle. 
 
Modernas ersättningsskyldighet, är vid ren förmögenhetsskada begränsad till SEK 800.000 per skada 
och totalt SEK 2.000.000 per försäkringsår. 
 
Modernas ersättningsskyldighet är vid nyckelförlust begränsad till totalt SEK 400.000 per 
skadehändelse, maximerat till SEK 2.000.000 per försäkringsår. 

 
7.  Säkerhetsföreskrifter 
Utöver säkerhetsföreskrifter i Allriskförsäkring eller Entreprenadförsäkring, Heta arbeten med där 
angivna påföljder gäller att arbetet skall anpassas till förhållandena på arbetsplatsen samt till 
byggnader, anläggningar och annan egendom i grannskapet. 
 
Den försäkrade skall vidare iaktta 
• att av myndighet utfärdade bestämmelser efterlevs och anvisningar, t ex Nybyggnadsregler och 

Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar följs 
• att de föreskrifter som meddelats av tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande i 

syfte att förhindra eller begränsa skada följs 
• att innan arbetet påbörjas besiktning (syneförrättning) sker av den egendom i grannskapet som 

enligt erfarenhet löper risk att skadas, varvid även röktrycksprovning av skorstensstock skall utföras 
av behörig person 

• att efter arbetets utförande egendomen utan dröjsmål besiktigas 
• att besiktning utförs av särskilt anlitad person som även skall upprätta protokoll därom. 
 
Åsidosätts kraven på besiktning, gäller försäkringen endast om den försäkrade genom tillförlitlig 
utredning kan visa att skadan uppkommit som en följd av arbetet. 
 
Kostnad för besiktning ersätts inte. 
 
Moderna har rätt att under pågående avtalstid ålägga den försäkrade särskilda säkerhetsföreskrifter. 

 
8.  Räddningskostnad 
Med ändring av Allmänna Avtalsbestämmelser och Definitioner-Förklaringar 41.3 gäller att försäkringen 
inte ersätter kostnader för skydds- och förstärkningsåtgärder – inte heller om åtgärderna vidtagits 
under arbetets gång – som kan anses nödvändiga med hänsyn till arbetets art och omfattning eller 
riskerna för omgivningen. 

 


