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Rättsskydd – miljöbrott 
 

1 Vem försäkringen gäller för 
 
Försäkringen gäller för den försäkrade och dennes arbetstagare för skada 
orsakad i tjänsten. Med försäkrad avses försäkringstagaren och den som är 
medförsäkrad i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller för den verksamhet som 
anges i försäkringsbrevet. 
 

2 När försäkringen gäller 
 
Försäkringen gäller för rättsskyddskada om den försäkrade visar att de händelser 
eller omständigheter som ligger till grund för misstanke om brott inträffat under 
den tid som försäkringen har varit i kraft.  
 
Händelser och omständigheter innan försäkringen trädde i kraft 
Om rättsskyddsskada som gäller miljöbrottmål inträffar under försäkringstiden, 
men de omständigheter av betydelse som ligger till grund för rättsskyddsskadan 
har inträffat innan dess att försäkringen trädde i kraft med den aktuella 
omfattningen, så gäller försäkringen ändå om den försäkrade haft en 
rättsskyddsförsäkring som skulle ha omfattat skadan hos försäkringsgivaren eller 
annat försäkringsbolag under en sammanhängande tid av minst två år. Det ska 
då även kunna visas att försäkringstagaren vid ingåendet av försäkringsavtalet, 
eller utökningen till den aktuella omfattningen, inte kände till eller borde ha känt 
till att en tvist skulle kunna uppkomma. 
 

Den omfattning som försäkringen hade vid tiden för de omständigheter av 
betydelse som ligger till grund för rättsskyddsskadan tillämpas. 
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Om försäkringen inte längre är gällande 
Om försäkringen inte längre är gällande när tvisten uppkommer, av den 
anledningen att försäkringsbehovet har upphört eller att den försäkrade när 
tvisten uppkommer bedriver annan verksamhet som har gällande 
rättsskyddsförsäkring hos försäkringsgivaren, gäller försäkringen ändå om de 
händelser eller omständigheter som ligger till grund för tvisten har inträffat sedan 
försäkringen trädde i kraft med tillämplig omfattning och det därefter inte har gått 
längre tid än tio år. Den omfattning som försäkringen hade vid tiden för de 
händelser eller omständigheter som ligger till grund för tvisten tillämpas.  
 

Om försäkringen har sagts upp av försäkringsgivaren 
Om försäkringen har sagts upp av försäkringsgivaren på grund av: 

• dröjsmål med premiebetalning som inte är av ringa betydelse 
• att den försäkrade väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot 

försäkringsgivaren 
• att ett i villkoren angivet förhållande av betydelse för risken har ändrats på 

ett sätt som försäkringsgivaren inte kan antas ha tagit i beräkning  

så gäller försäkringen endast för rättsskyddsskada som skriftligen anmälts till 
försäkringsgivaren före den dag då försäkringen upphörde att gälla. 
 
Vid miljöbrottmål och vid arbetsmiljöbrottmål, anses rättsskyddskada inträffa det 
datum när den försäkrade delges misstanke om brott. 
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3 Var försäkringen gäller 
 
Försäkringen gäller vid misstanke om eller åtal för gärning som begåtts i Sverige. 
 

4 Vad försäkringen gäller för 
 

4.1 Försäkringens omfattning 
 
Försäkringen gäller för miljöbrottmål som har ett direkt samband med den 
verksamhet som anges i försäkringsbrevet och som den försäkrade inte kan få 
betald av:  

• staten 
• motparten 
• sitt ombud, t.ex. genom avtal om självriskeliminering eller liknande som 

innebär att ombudet, helt eller delvis, svarar för kostnaden eller 
• avstår arvode motsvarande försäkrads självrisk. 

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för försvar av den 
försäkrade när denne misstänkts eller åtalats för brott mot arbetsmiljön eller den 
yttre miljön.  
 

5 Vad försäkringen inte gäller för – Undantag 
 
Försäkringen gäller inte om den försäkrade misstänkts eller åtalats för uppsåtlig 
gärning.  
 
Försäkringen gäller inte för kostnader:  

• som avser någon av de försäkrades eget arbete, förlorad inkomst, resor 
eller uppehälle  

• som den försäkrade kan eller kunnat få betalda av statsverket  
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Försäkringen gäller inte för merkostnader som kan uppkomma genom att den 
försäkrade: 

• anlitar flera ombud eller byter ombud  
• gjort sig skyldig till försumlig processföring eller på annat sätt varit 

försumlig  
 

6 Försäkringsbelopp  
Högsta ersättning för samtliga rättskyddsskador är 10 basbelopp om inte annat 
anges i försäkringsbrevet och det är den högsta ersättningen som utbetalas 
genom försäkringen.  
 

7 Självrisk 
 
Självrisken vid varje skada uppgår till ett grundbelopp om 20% av ett 
prisbasbelopp plus 20% av de ersättningsbara kostnaderna som överstiger 
grundbeloppet.  
 
Endast en självrisk tillämpas om åtal har väckts mot någon för flera brott eller om 
åtal har väckts mot flera för att ha tagit del i samma brott och åtalen handläggs i 
en rättegång. 
 
Självrisken baseras därvid på det prisbasbelopp som gällde det försäkringsår då 
tvisten uppstod. Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas 
självrisken nedåt till närmaste 100-tal kronor. 
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8 Åtgärder vid skada  
Vid miljöbrottmål eller arbetsmiljöbrottmål ska den försäkrade i första hand hos 
rätten begära att offentlig försvarare förordnas om förutsättning finns. 
 
I annat fall ska den försäkrade anlita ombud som är lämpligt med hänsyn till 
bostadsort och ärendets natur och som godkänns av försäkringsgivaren.  
 
Om den försäkrade inte anlitar ombud gäller inte försäkringen. 
 

8.1 Anmälan om skada  
 
Anmälan ska ske till försäkringsgivaren så snart som möjligt efter det att den 
försäkrade delgivits misstanke om brott.  
 

9 Skadevärderings- och skadeersättningsregler 
9.1 Skadevärderingsregler 
I den mån kostnaderna är nödvändiga och skäliga och inte kan utfås av motpart, 
kan ersättning lämnas för:  

• ombudets arvode och kostnader, under förutsättning att vidtagna åtgärder 
väl specificerats på så sätt att nödvändigheten och skäligheten kan 
bedömas. Av specifikationen ska framgå: 
- vilken åtgärd som har vidtagits 
- datum och tidsåtgång för åtgärden 
- vem som har utfört arbetet (advokat, biträdande jurist etc.) 
- debiterad timkostnad för varje åtgärd 

• kostnader för bevisning i rättegång och skiljeförfarande. Kostnader för 
sakkunniga ersätts enbart om kostnaderna på förhand har godkänts av 
försäkringsgivaren.  

• expeditionskostnader i domstol 
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• rättegångskostnader som den försäkrade ålagts att betala till motpart eller 
staten, eller som den försäkrade vid förlikning under rättegång åtagit sig 
att betala till motpart, om det är uppenbart att den försäkrade skulle dömts 
att betala högre rättegångskostnader 

• kostnad för medling enligt 42 kap. 17 § rättegångsbalken.  

Ersättning lämnas inte för kostnader som avser:  
• den försäkrades eget arbete, förlorad inkomst, resor, uppehälle eller 

andra egna kostnader  
• ersättning till skiljemän eller administrativa kostnader i skiljeförfarande  
• verkställighet av dom, beslut eller avtal  
• motsvarande del av den försäkrades ombudskostnad till den del de kan 

ersättas av motpart vid förlikning  
• räntekostnader som uppkommer på grund av den försäkrades dröjsmål 

med rättsskyddsanmälan  
• konkursgäldenärs egna kostnader, ombudskostnader eller andra 

kostnader efter tidpunkten för beslut om konkurs.  
• kostnader som den försäkrade kan få ersatta av sitt ombud, t ex genom 

självriskeliminering eller liknande som innebär att ombudet, helt eller 
delvis, svarar för kostnaden eller avstår från arvode motsvarande den 
försäkrades självrisk.  

Ersättning lämnas inte för merkostnader på grund av att den försäkrade:  
• anlitar fler än ett ombud eller byter ombud  
• anlitar annat ombud än vad som är lämpligt med hänsyn till orten där 

verksamheten bedrivs eller ärendets natur  
• gjort sig skyldig till försumlig processföring eller på annat sätt förfarit 

försumligt 
• i eller utom rättegång underlåtit att tillvarata möjligheten att få ersättning 

av motparten  
• krävs på högre ersättning för ombuds- och utredningskostnader än vad 

som utdömts vid prövning av domstol. 
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9.2 Skadersättningsregler 
 
Förskottsutbetalning 
Utbetalning av ersättning innan tvisten är avslutad (á conto) kan ske efter särskild 
prövning av försäkringsgivaren. 
Vid en sådan prövning kan till exempel hänsyn tas till att 

• tvistemålet är avgjort i lägre instans och överklagas 
• tvisten är mycket långdragen 
• utläggen är stora i förhållande till den försäkrades betalningsförmåga. 

Återkrav 
Om försäkringsgivaren betalat ersättning övertar försäkringsgivaren den 
försäkrades rätt att kräva ersättning av motpart, staten eller annan. 
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