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Byggherreansvar 

1 Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för försäkrad. Om den försäkrade i skriftligt avtal övertagit 
kontraktspartens ansvar, gäller försäkringen även för denne. 

2 När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för miljöskada som upptäcks under försäkringstiden. 

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

4 Vad försäkringen gäller för  
Försäkringen gäller för skadeståndskrav för miljöskada som uppkommit i den 
verksamhet som anges i försäkringsbrevet. 

4.1 Försäkringens omfattning 
Försäkringen omfattar det ansvar som den försäkrade kan ha i egenskap av  
byggherre vid byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten enligt 32 kap. 
Försäkringen gäller även för den ersättningsskyldigheten enligt 32 kap.  
miljöbalken som den försäkrade i skriftligt avtal övertagit från kontraktspart.  
 
Vid skada som består i eller är en följd av förändring av grundvattennivån gäller  
försäkringen dock endast om följande förutsättningar är uppfyllda: 

• att skada plötsligt och oförutsett inträffar inom två år efter utförandet av 
markarbetet 

• att nödvändiga undersökningar utförts för att före arbetets genomförande 
fastställa grundvattennivån 

• att under markarbetets gång grundvattennivåns förändringar följts samt 
nödvändiga åtgärder för att förebygga skadan vidtagits. 
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5 Vad försäkringen inte gäller för – Undantag 
Observera även de generella undantagen i försäkringsvillkoret allmänna 
avtalsbestämmelser WI00. 

5.1 Försäkringen omfattar inte 
Försäkringen gäller inte för: 

• enskild entreprenad där sammanlagda kontraktssumman överstiger  
10 000 000 SEK  

• entreprenader avseende petrokemisk industri, bro, viadukt, bergrum, 
tunnel, dammbyggnad, vattenkraftsstation, atomkraftverk, 
hamnanläggning eller arbeten under, i eller ovanför vattendrag, sjö eller 
hav  

• pålnings-, spontnings- och sprängarbeten  
• miljöskada som orsakats före den tidpunkt försäkringstagaren påbörjat sin 

entreprenad. 

om inte annat anges i försäkringsbrevet. 

6 Försäkringsbelopp  
Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet för samtliga miljöskador under ett 
försäkringsår är: 

• vid personskada begränsad till totalt 10 000 000 kronor 
• vid sakskada begränsad till totalt 5 000 000 kronor  
• vid ren förmögenhetsskada begränsad till totalt 2 000 000 kronor. 

7 Självrisk  

Självrisken är ett prisbasbelopp 3 basbelopp. En självrisk dras vid varje skada. 
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8 Säkerhetsföreskrifter  
8.1 Vad som avses med en säkerhetsföreskrift 
Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift om vissa bestämda handlingssätt eller 
anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller om vissa 
bestämda kvalifikationer hos den försäkrade eller dennes anställda eller andra 
medhjälpare som anges i detta försäkringsavtal (d v s i försäkringsbrevet och de 
allmänna och särskilda försäkringsvillkoren). 
 
Vid markarbete är det den försäkrades ansvar att se till att föreskrifter följs. Med 
markarbete i detta villkor menas allt sprängningsarbete samt allt övrigt arbete i 
mark eller grund, såsom schaktning, pålning, packning och spontning.  
 
Markarbeten skall anpassas till förhållandena på arbetsplatsen samt till 
byggnader, anläggningar och annan egendom i grannskapet. Myndigheters 
utfärdade bestämmelser och anvisningar gäller. Föreligger risk för skador genom 
markskakning, exempelvis vid sprängning, pålning, spontning, packning eller 
schaktning i tjälad mark, skall vibrationsmätning utföras och  
vibrationsmätningsprotokoll ska upprättas.  
 
Efter markarbetenas avslutande skall egendomen utan dröjsmål efterbesiktigas. 
Eftersätts kraven på besiktning, gäller försäkringen endast om försäkringstagaren 
genom tillförlitlig utredning kan bevisa att skadan uppkommit som en följd av 
markarbetet. 
 
Vid sprängning ska en sprängjournal föras över varje salva. I sprängjournalen 
skall utöver tidpunkt för sprängning antecknas tekniska data om sprängningen, 
såsom uppgifter om laddningsmängder, antal borrhål, sprängkapselintervall och 
tändföljd. 
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8.2 Vilka som ska följa säkerhetsföreskrifterna 
Den försäkrade svarar gentemot försäkringsgivaren för att säkerhetsföreskrifterna 
följs av:  

• den försäkrades företagsledning 
• anställda hos den försäkrade 
• entreprenörer, konsulter och andra uppdragstagare som anlitas av den 

försäkrade 
• annan som har att tillse att föreskriften följs.  

 

8.3 Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följs 
Den försäkrade är skyldig att följa säkerhetsföreskrifterna. Om dessa, vid 
skadefall har försummats, utgår ersättning från försäkringen endast i den 
utsträckning skadan får antas ha inträffat även om säkerhetsföreskrifterna hade 
iakttagits. Försäkringsgivaren har även under försäkringstiden rätt att införa 
ytterligare säkerhetsföreskrifter. Sådana föreskrifter skall meddelas skriftligt. 
 

9 Definitioner  
 
Byggherre 
Med byggherre avses ägare eller brukare av fastighet för vars räkning 
entreprenad utförs. 
 
Försäkringsgivare 
Namn på försäkringsgivaren anges under rubriken Försäkringsgivare i 
försäkringsbrevet.  
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