
 

 

 

Miljöansvarsförsäkring 
Försäkringsbrev 
 
Försäkringstagare: Region Skåne 

Försäkringsnummer: SEENVA08725 

Försäkringsförmedlare: Söderberg & Partners  

Datum: 10 januari 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

Environmental Risk 
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Miljöförsäkring 

Försäkringsbrev 

Typ av försäkring Miljöansvarsförsäkring  

Försäkringstagare Region Skåne [232100-0255] 

Försäkrade 

Samtliga personer för vilka den upphandlade myndigheten/enheten har ett principalansvar 

 

Försäkringen omfattar inbördes ansvar avseende medförsäkrade juridiska personer 

Försäkrade fastigheter Fastigheter ägda av försäkrad(e) under försäkringsperioden 

Försäkrad verksamhet 

 

Försäkringen omfattar all tidigare, nuvarande och framtida verksamhet upphandlade 
myndigheten/enheten bedriver, anordnar eller medverkar i på försäkrad fastighet. 

 

Försäkringen omfattar all verksamhet den försäkrade bedriver eller medverkar i utanför 
försäkrad fastighet. 

 

Försäkringsskydd  

Section 1 – Imposed Remediation Costs 
Section 2 – Legal Liability 
Section 3 – Transportation Legal Liability 
Section 4 – Biodiversity Damage 
Section 5 – Business Interruption 
Section 6 – Crisis Management 
Section 7 – Försäkrads verksamhet utanför försäkrad fastighet 
 

Försäkringsperiod 
Från:  
Till:     

1 januari 2023 

31 december 2023, båda dagarna inkluderade 

Geografisk omfattning Europa 

Försäkringsbelopp SEK 50 000 000 

 

Underliggande  

Försäkringbelopp 

 

Section 5 - SEK 5 000 000 per skada och total per år, per försäkringstagare 

Section 6 - SEK 2 000 000 per skada och total per år, per försäkringstagare 

Grundsjälvrisk 

SEK 100 000  

 

Vid skada på avfallstippar, deponier, återvinningsanläggningar eller liknande är självrisken 
SEK 200 000 

Särskild självrisk Sektion 5 – Business Interruption: 7 dagar karens  

Villkor PPL – SE – 2021_12 

Tilläggsvillkor 
01 – Försäkrad verksamhet utanför egen fastighet 

02 – Underjordisk tank 

Premie Premie enligt faktura 

Retroaktivt datum 

2009-12-01 

 

Biodiversitetsskada 2007-08-01 

Retroaktivt datum för skador relaterade till Miljöansvarsdirektivet2004/35 /EG: 30 april 
2007. 

 

Nytillkommen försäkrad: från och med anslutningsdagen. 
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Villkorsförtydliganden 

 

• Försäkringen omfattar skydd i enlighet med svensk och/eller europeisk skadeståndsrätt 
och/eller miljölagstiftning, inklusive EU-direktiv inom området som t.ex. 2004/35/EG. 

• Försäkringen omfattar skydd för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada 

orsakad av förorening från försäkrad fastighet, oavsett om den har inträffat på eller 

utanför den försäkrade fastigheten. 

• Försäkringen omfattar skydd för kostnader för att återställa, återuppbygga och 

kompensera efter en miljöskada. 

• Försäkringen omfattar såväl plötsliga som gradvisa skador. 

• Försäkringen gäller med claims made och en efteranmälningstid om 12 månader. 

• Försäkringen omfattar saneringskostnad på och utanför egen fastighet. 

• Försäkringen omfattar återställandekostnader vid biodiversitetsskada (biologisk 

mångfald). Detta inkluderar även icke föroreningsrelaterad biodiversitetsskada som 

härrör från verksamhet inom försäkrad fastighet. 

• Försäkringen omfattar utredningskostnader inklusive tekniska kostnader samt 
försvarskostnader. 

• Försäkringen omfattar räddningskostnader, vilket även inkluderar kostnader för akuta 

saneringsåtgärder som har utförts av annan för S&P kunds räkning. 

• Försäkringen omfattar transportkostnader. 

• Försäkringen omfattar förvaringstankar under jord. 
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Tilläggsvillkor 

Tillägg 01 – Försäkrads verksamhet utanför försäkrad fastighet 

Följande särskilda villkor läggs till försäkringen: 

Försäkringsbrevet och villkoret har ändrats med tillägget av Sektion 7 – Försäkrads verksamhet utanför försäkrad fastighet. 

Försäkringen gäller för förorening eller biodiveritetsskada för vilken försäkringstagaren har ett lagstadgat ansvar för 

miljöskada eller förorening under förutsättning att miljöskadan eller föroreningen tagit sin början efter retroaktivt datum.  

Försäkringsbolaget ersätter för försäkrads räkning skada, saneringskostnad, eller miljöskada för vilken försäkrad funnits 

ansvarig som en följd av utförandet av en försäkrad verksamhet utanför försäkrad fastighet, under förutsättning att försäkrad 

skriftligen rapporterar sådant krav till försäkringsbolaget under försäkringsperioden eller den förlängda 

rapporteringsperioden. 

 

Det är vidare är förstått att avsnitt Definitions ändras genom tillägg av följande: 

Biodiversitetsskada  

Faktisk fysisk skada på eller förstörelse av vatten, land eller skyddade arter eller habitat för vilka den försäkrade är ansvarig 

enligt EU Direktiv 2004/35/EG om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskda och/eller motsvarande lokal 

lagstiftning. 
 

Miljöskada  

Med miljöskada avses skada som innefattar eller sker till följd av  

 förorening av eller annan inverkan på mark, byggnad, anläggning eller anordning, vattendrag, sjö eller annat 

vattenområde eller på grundvatten 

 ändring av grundvattennivån 

 skakning, buller, värme, lukt, ljus 

 rök, sot, damm, ånga, gas eller annan luftförorening 

 fukt eller kondens 

 översvämning i samband med nederbörd 

 annan liknande störning 
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Tillägg 02 – Underjordisk tank 

Följande särskilda villkor läggs till försäkringen: 

Villkorets Exclusions klausul 22 – Underground Storage Tank(s) ändras med följande text: 

  

Underjordisk tank 

som grundar sig på eller är en följd av förorening eller Biodiversitetsskada orsakad av en underjordisk tank på den 

försäkrade fastigheten omfattas ej. 

Detta undantag gäller inte för  följande Underjordisk tank:  

a.  vars existens inte var känd för  försäkrad då denna Försäkring trädde i kraft eller då aktuell Försäkrad fastighet 

angavs i ett tillägg till denna Försäkring; eller  

b.  som anges i en eventuell förteckning över tankar under mark och tillhörande rörledningar; eller 

c. som är en processtank i mark öppen mot atmosfären; eller 

d. som är en genomflödande processtank, uppsamlingssystem, grop eller septiktank för dagvatten eller 

avloppsvatten, eller 

e. som är belägen i ett utrymme under mark (t.ex. källare, gruvschakt eller tunnel) om förvaringstanken befinner 

sig på eller ovanför golvytan; eller 

f.  som uppfyller samtliga följande kriterier: 

- installerades 2005, eller efter detta datum 

- har installerats och kontinuerligt automatisk tankmätsystem samt övervakning 

- uppfyller gängse säkerhetsföreskrifter 
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Persondatainformation 

Försäkringsgivaren använder personuppgifter som försäkringstagaren tillhandahåller försäkringsgivaren [eller, i förekommande 

fall, försäkringstagarens försäkringsmäklare] för att skriva och administrera denna försäkring, inklusive eventuella påståenden 

som härrör från den. 

Denna information kommer att innehålla grundläggande kontaktuppgifter som försäkrade personers namn, adresser och 

policynummer, men kan också innehålla mer detaljerad information om försäkrade (till exempel ålder, hälsa, uppgifter om 

tillgångar, skadehistorik) där detta är relevant till risken försäkringsgivaren försäkrar, tjänster försäkringsgivaren tillhandahåller 

eller till fordran försäkringstagaren eller försäkrade rapporterar. 

Försäkringsgivaren är en del av en global koncern och försäkrades personuppgifter kan komma att delas med dess koncernföretag 

i andra länder enligt vad som krävs för att ge försäkringsskydd enligt denna policy eller för att lagra försäkrades personuppgifter. 

Försäkringsgivaren använder också ett antal betrodda tjänsteleverantörer, som också kommer att ha tillgång till 

försäkringspersoners personuppgifter under förutsättning av försäkringsgivarens instruktioner och kontroll. 

Försäkrade personer har ett antal rättigheter i relation till deras personuppgifter, inklusive rätt till åtkomst och, under vissa 

omständigheter, radering. 

Detta avsnitt representerar en sammanfattad förklaring av hur vi använder personlig information. För mer information, 

rekommenderar försäkringsgivaren starkt att försäkringstagaren och den försäkrade läser bolagets användarvänliga 

Personuppgiftspolicy, som finns här: https://www2.chubb.com/nordic-en/footer/privacy-policy-swedish.aspx.  

Försäkringstagaren och försäkrade kan när som helst begära en papperskopia av Personuppgiftspolicyn, genom att kontakta 

försäkringsgivaren på: dataprotectionoffice.europe@chubb.com. 

 

https://www2.chubb.com/nordic-en/footer/privacy-policy-swedish.aspx
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Kontakta oss 

Underwriting 

Rikke Olesen 

Environmental Underwriter  

rikke.olesen@chubb.com  

+46 (0) 768 79 43 46 

 

Tanja Barrett 

Underwriting Assistant 

tbarrett@chubb.com 

+46 (0) 708 136 980 

Försäkringsbolag 

Chubb European Group SE, filial Sverige, besöksadress: Birger Jarlsgatan 43, postadress: Box 868, SE-101 37 Stockholm, 

Sverige (organisationsnummer 516403-5601). 

Skadeanmälan 

Skador anmäls till Nordic.Claims@chubb.com 

Skadeanmälan skall ske skriftligen till försäkringsbolaget med nödvändig information och dokumentation bifogad. 

Chubb have a 24/7 Claims Notification service. Notification can be made by email, App, or local phone number. 
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