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1.1.1 Ansvarsförsäkring vid entreprenad 

Med tillämpning av villkoret i övrigt gäller försäkringen med följande kompletteringar och ändringar. 
 

1.1.1.1 När försäkringen gäller 

Med ändring av 3.2 (När försäkringen gäller) i Kap 3, gäller försäkringen för skada som inträffar under 
den tid försäkringen är i kraft. 
 

1.1.1.2 Försäkringsbelopp 

Beloppsbegränsningen enligt 3.5.3, första stycket, i Allmänna villkoret avseende egendom som bear-
betas, installeras, monteras m m upphävs. 
 
För ren förmögenhetsskada enligt 1.1.1.4 nedan lämnas ersättning med högst 2Mkr vid varje skada 
och totalt för samtliga skador som inträffar under ett försäkringsår. 
 
Inträffar flera skador till följd av ett och samma fel skall dessa anses som en skada och vid beräk-
nande av högsta ersättning skall samtliga dessa skador hänföras till det försäkringsår då den första 
skadan inträffade. Ersättningen är sålunda begränsad till ett försäkringsbelopp, nämligen det för en 
skada angivna högsta ersättning som gällde då den första skadan inträffade. Detta upphäver inte öv-
riga förutsättningar enligt villkoren såsom att skadan skall omfattas av försäkringen även när den in-
träffar. 
 

1.1.1.3 Självrisk  

Med ändring av 3.6 (Självrisk) i Kap 3, är självrisken ett basbelopp vid varje skada när ersättning läm-
nas för ren förmögenhetsskada. 
 
Vid skador som inträffar till följd av ett och samma fel har den försäkrade att svara endast för en själv-
risk som gäller vid den tidpunkt då första skadan inträffar och försäkringen är i kraft. 
 

1.1.1.4 Försäkringens omfattning 

 

Trygg-Hansas åtagande 
Med komplettering av 3.7 (Försäkringens omfattning) i Kap 3, omfattar försäkringen skadeståndsskyl-
dighet som den försäkrade kan bli ansvarig för i egenskap av entreprenör 
 

• enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler (produktansvar och ansvar för miljöskada inkluderat), 

• som följer av byggarbetsplatsmiljösamordningsansvaret för utförandet av byggnads- eller anlägg-
ningsarbete enligt 3 kap 6 § arbetsmiljölagen (1977:1160) och som den försäkrade enligt avtal 
övertagit från byggherren. 

 

Anmärkning: Med miljöskada i detta villkor avses såväl person- och sakskada som ren förmögenhets-
skada enligt miljöbalken (1998:808) eller andra grannelagsrättsliga regler. 
 

Markarbete  
Vid skada genom markarbeten tillämpas inte undantagen 3.7.10.3 (Ansvar för byggherre och entre-
prenör) och 3.7.10.6 (Miljöskada) i Kap 3. Vid skada som består i eller är en följd av förändring av 
grundvattennivån gäller försäkringen dock endast om följande förutsättningar är uppfyllda: 
 

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

• att nödvändiga undersökningar utförts för att före markarbetets genomförande fastställa grundvat-
tennivån 
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• att under markarbetets gång grundvattennivåns förändringar följts samt nödvändiga åtgärder för 
att förebygga skada vidtagits. 

 

Anmärkning: Med markarbete i detta villkor avses allt sprängningsarbete samt i övrigt arbete i mark 
eller grund, såsom schaktning, pålning, packning och spontning. 
 

Annan skada  
Vid annan skada än skada genom markarbeten upphävs undantagen 3.7.10.3 (Ansvar för byggherre 
och entreprenör) och 3.7.10.6 (Miljöskada) i Kap 3, om skadan beror på att fel tillfälligt begås av den 
försäkrade i egenskap av entreprenör vid utförande av arbetena. 
 

Ren förmögenhetsskada  
Försäkringen omfattar även skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada för vilken den försäk-
rade kan bli ansvarig 
 

• enligt miljöbalken eller andra grannelagsrättsliga regler om skadan uppkommer plötsligt och oför-
utsett eller beror på att fel tillfälligt begås av den försäkrade i egenskap av entreprenör. 

• enligt ABS (Allmänna bestämmelser för Småhusentreprenad där enskild konsument är beställare) 
och konsumenttjänstlagen (1985:716). Försäkringen gäller dock inte för kostnad som är en följd av 
försening i leverans.  

 

Anmärkning: Med ren förmögenhetsskada förstås ekonomisk skada som uppkommer utan samband 
med att någon lider person- eller sakskada. 
 

1.1.1.5 Säkerhetsföreskrifter 

Med säkerhetsföreskrift avses i 4 kap 6 § 2 st försäkringsavtalslagen (2005:104) 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. 
 

Vilka som ska följa säkerhetsföreskrifterna 
Den försäkrade svarar gentemot Trygg-Hansa för att säkerhetsföreskrifterna följs av 
 

• den försäkrades företagsledning 

• övriga anställda hos den försäkrade 

• entreprenörer och andra uppdragstagare som anlitas av den försäkrade 

• annan som har att tillse att föreskriften följs. 
 

Säkerhetsföreskrifter vid markarbete 
Markarbeten skall anpassas till förhållandena på arbetsplatsen samt till byggnader, anläggningar och 
annan egendom i grannskapet. Härvid skall av myndighet utfärdade bestämmelser och anvisningar, bl 
a Polistillstånd, Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter, Boverkets Byggregler, Svensk Standard SS 460 
4861 (Vibrationer och stöt - Syneförrättning – Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anlägg-
ningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet), SS 460 48 66 (Vibrationer och stöt - Riktvär-
den för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader), SS 02 52 10 (Vibrationer och stöt - Spräng-
ningsinducerade luftstötvågor – Riktvärden för byggnader) iakttagas. 
 
Föreligger risk för skador genom markskakning, exempelvis vid sprängning, pålning, spontning, pack-
ning eller schaktning i tjälad mark, skall vibrationsmätning utföras. Vibrationsmätningsprotokoll skall 
därvid upprättas. 
 
Vid sprängning skall 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. 
Innan markarbeten påbörjas skall besiktning (syneförrättning) ske av den egendom i grannskapet som 
enligt erfarenhet löper risk att skadas. Härvid skall även provtryckning av skorstensstock utföras av 
behörig person. Efter markarbetenas avslutande skall egendomen utan dröjsmål efterbesiktigas. 
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1.1.1.5.1 Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts 

Eftersätts kraven på besiktning, gäller försäkringen endast om försäkringstagaren genom tillförlitlig 
utredning kan bevisa att skadan uppkommit som en följd av markarbetet. 
 
Enligt 8 kap 12 § försäkringsavtalslagen (2005:104), är försäkringsbolaget fritt från ansvar när en sä-
kerhetsföreskrift inte följts om inte åsidosättandet kan antas saknat betydelse för skadan. Kan den 
försäkrade göra antagligt att skadan delvis skulle ha inträffat oavsett om säkerhetsföreskriften följts 
lämnas ersättning i denna del. 

 


