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T0121_2

Innehåll
................................................................................................................................................1
E2 RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING
FÖR MILJÖBROTT
01 Vem försäkringen gäller för
02 När försäkringen gäller
03 Var försäkringen gäller
11 Vad försäkringen gäller för
12 Vad försäkringen inte gäller för
42 Självrisk
43 Skadeersättningsregler
................................................................................................................................................3
R NÄR
SKADA INTRÄFFAT
03 Rättsskyddsförsäkring vid miljöbrott
................................................................................................................................................4
Y ALLMÄNNA
AVTALSBESTÄMMELSER
01 Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen
02 Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden
03 Premiebetalning och uppgifter för förnyad försäkring
04 Rätt till premieåterbetalning när försäkringen upphör i förtid
05 Upplysningsplikt och riskökning
06 Återkrav
10 Personuppgiftslagen (1998:204)
11 Gemensamt skadeanmälningsregister (GSR)
12 Dubbelförsäkring
13 Force majeure
14 Preskription
15 Lagar
................................................................................................................................................8
Z DEFINITIONER

Utskriftsdatum
2008-11-24

Rättsskyddsförsäkring för
miljöbrott
Villkorsnr: V 827:3

Utskriftsdatum
2008-11-24
Sid 1 (8)

E2. RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING FÖR MILJÖBROTT
01. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för samtliga anställda och
förtroendevalda hos försäkringstagaren (de försäkrade) för skada orsakad i tjänsten.

02. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för sådan gärning som ligger till grund för misstanke om brott eller åtal som
inträffat under den tid försäkringen är i kraft under förutsättning att försäkring för samma risk då funnits
under en sammanhängande tid av minst 2 år. I denna tid får inräknas tid då försäkring för samma risk
funnits i annat försäkringsbolag.
Om försäkring för samma risk inte funnits under en sammanhängande tid av minst 2 år gäller
försäkringen under förutsättning att den gärning som ligger till grund för anspråket inträffat samt att
delgivning av misstanke om brott gjorts eller åtal väckts sedan försäkringen trädde i kraft.
Försäkringen gäller även vid delgivning av misstanke om brott eller vid åtal som uppkommer efter det
att försäkringen upphört på grund av att den försäkrade verksamheten upphört, förutsatt att den gärning
som ligger till grund för anspråket inträffat under den tid försäkringen var i kraft samt att inte längre tid
än 10 år förflutit sedan gärningen inträffade.

03. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller vid misstanke om eller åtal för gärning som begåtts i Sverige.

11. Vad försäkringen gäller för
11.1 Ombuds- och rättegångskostnader
Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader när försäkrad
delgivits misstanke eller åtalats för brott mot arbetsmiljön eller den yttre miljön enligt arbetsmiljölagen,
brottsbalken eller miljöbalken.
Försäkringen gäller endast för kostnader som försäkrad inte kan få betald av staten eller av motpart och
som uppkommer under den tid försäkrad biträds av ombud enligt R.03.2.
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12. Vad försäkringen inte gäller för
12.1 Försäkringen gäller inte för kostnader som uppkommer med anledning av delgivning av misstanke
om brott eller åtal för sådan gärning som vid försäkringens ikraftträdande var känd eller borde vara
känd för försäkringstagarens företags- eller driftsledning eller berörd försäkrad
12.2 Försäkringen gäller inte för kostnader som avser uppsåtlig gärning. Kan försäkrad genom
lagakraftägande dom visa att han blivit frikänd eller dömd endast för gärning som utgör grov
vårdslöshet eller vårdslöshet lämnas ersättning för hans kostnader.
12.3 Försäkringen gäller inte för kostnader som uppkommer med anledning av att skadeståndsanspråk
som hör samman med eller har sin grund i den brottsliga gärningen prövas av domstol.
12.4 Försäkringen gäller inte för kostnader som avser
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• försäkrads eget arbete, inkomstsbortfall, resor eller uppehälle
• utredningar, analyser, och undersökningar som är av betydelse för bedömande av saken och den
försäkrades ansvarighet och som kan genomföras genom försäkringstagarens anställda inom
försäkringstagarens verksamhet, även som redogörelser för sådana utredningar, analyser och
undersökningar under förundersökning och vid huvudförhandling. (Försäkringen omfattar å andra
sidan av rätten beslutade vittnesersättningar i vad dessa innefattar gottgörelse för resa och uppehälle)
• utredningar genom utomstående sakkunnig, som väsentligen avser koncessionsfrågor eller eljest
andra frågor än sådana som direkt har betydelse för den gärning som brottsmisstanken eller åtalet
avser.
12.5 Försäkringen gäller inte för merkostnader, som uppstår genom att försäkrad utan bolagets
godkännande anlitar flera ombud eller byter ombud.

42. Självrisk
Varje gång åtal väcks eller vid varje misstanke om brott dras från den totala kostnaden för ombuds- och
rättegångskostnader ett belopp som utgör försäkrads självrisk*.
Självrisken* är 20 % av prisbasbeloppet* och 20 % av de kostnader enligt E.11, som överstiger 20 % av
prisbasbeloppet om inte annat anges i försäkringsbrevet.
Självrisken baseras på det prisbasbelopp som gäller för januari månad det år då misstanke om brott
delges den försäkrade.
Självrisk som uttrycks i prisbasbelopp avrundas nedåt till närmast 100-tal kronor.

43. Skadeersättningsregler
Bolaget ersätter
• kostnaderna enligt E2.11.1
med avdrag för
• självrisk* enligt E2.42.
43.1 Högsta ersättning
Varje gång åtal väcks eller vid varje misstanke om brott är bolagets ersättningsskyldighet begränsad till
det i försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet.
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Ett brottmål eller misstanke om brott anses föreligga om
• 2 eller flera av de försäkrade har tagit del i eller misstänks för samma brott
• försäkrad har del i flera brott som hanteras i en och samma rättegång.
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R. NÄR SKADA INTRÄFFAT
03. Rättsskyddsförsäkring vid miljöbrott
03.1 Anmälan om skada
Skada ska anmälas till bolaget så snart som möjligt.
03.1.1 Ersättningsanspråk
Ersättningsanspråk ska framställas till bolaget så snart som möjligt och senast 6 månader från det att
den försäkrade fått kännedom om sin fordran på försäkringsersättning. Framställs anspråket senare är
bolaget fritt från ersättningsskyldighet.
Anm
Försäkrad anses ha fått kännedom om sin fordran när ombud anlitats.
03.2 Ombud
Vid tvist ska försäkrad anlita ombud innan talan väcks i domstol. Är tvist sådan att den enligt E.11.1.3
först ska prövas av annan instans, ska ombud anlitas senast när sådan tvist överklagas.
Ombudet ska vara lämpligt med hänsyn till de krav som ställs på ett ombud enligt det lands lag där
processen drivs och antingen vara
• advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå
• annan person som för den enskilda tvisten uppfyller kraven på lämplighet.

Ombudet, bolaget och försäkrad har rätt att begära prövning av ombudets lämplighet hos Sveriges
Försäkringsförbund. Förbundets beslut är rådgivande.
Vid tvist gällande skäligheten av ombudets arvode och övriga kostnader mellan ombud, som är ledamot
av Sveriges advokatsamfund (advokat) eller biträdande jurist anställd hos sådan ledamot, och bolaget
ska prövning ske hos Ombudskostnadsnämnden. Ombudet och bolaget förbinder sig att godta utfallet av
sådan prövning.
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Övriga ombud och försäkrad har rätt att begära prövning av skäligheten i arvode och övriga kostnader
hos Försäkringsbolagens nämnd för rättsskyddsfrågor. Ombudet och försäkrad förbinder sig att godta
utfallet av sådan prövning.
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Y. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER
01. Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen
01.1 Försäkringstiden räknas från kl 00.00 begynnelsedagen och är 1 år om inte annat anges i
försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen på begynnelsedagen, räknas försäkringstiden dock först från
den tidpunkt då försäkringsavtalet ingås.
Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen genom att försäkringstagaren betalar den premie som
bolaget genom utsänd avi underrättat honom om. Om högre premie eller ändrade villkor ska gälla för
den nya försäkringen ska bolaget meddela detta senast då premieavin sänds ut.
Har bolaget anledning att inte förnya försäkringen, ska försäkringstagaren underrättas om detta senast 1
månad före försäkringstidens slut. Skickas meddelandet senare förlängs försäkringen med lika många
dagar som meddelandet är försenat.

02. Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden
02.1 Bolaget har rätt att vid dröjsmål med premiebetalningen säga upp försäkringen att upphöra
• 3 dagar efter uppsägningen vid första premieperioden (nyteckning)
• 7 dagar efter uppsägningen vid senare premieperiod.
02.2 Bolaget har rätt att säga upp försäkringen före försäkringstidens utgång
• om försäkringstagaren eller den försäkrade har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot bolaget
• när de förhållanden som ligger till grund för försäkringen ändras på ett sätt som bolaget inte kan antas
ha tagit i beräkning och som medför att risken för skada ökar.
02.3 Om försäkrad inte tillåter att bolaget besiktigar den miljöfarliga verksamheten har bolaget rätt att
säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägningen.
02.10 Förändring av avtal vid terroristattack
Bolagets återförsäkring kan med anledning av skada orsakad av terrorism komma att förändras. Bolaget
äger därför rätt att helt exkludera eller förändra sitt åtagande enligt detta avtal med anledning av skada
orsakad av terrorism 7 dagar efter det att meddelande härom avsänts till försäkringstagaren.
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03. Premiebetalning och uppgifter för förnyad försäkring
03.1 Första premie
Premien ska betalas i förskott. Bolagets ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om
premien ännu inte har betalats. Detta gäller dock endast under förutsättning att premien betalas inom 14
dagar efter det att bolaget skickat ut premieavin.
Betalas inte premien inom 14 dagar efter utsändningen av avi föreligger dröjsmål med premiebetalning.
Betalas premien senare men innan försäkringen sagts upp inträder bolagets ansvarighet först dagen efter
betalningen.
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03.2 Förnyelsepremie
Premien för förnyad försäkring ska betalas senast på dess begynnelsedag. Premien behöver dock inte
betalas tidigare än 1 månad efter det att bolaget skickat ut premieavin.
Försäkringen förnyas under förutsättning att premien betalas inom här föreskriven tid.
Försäkringen förnyas även om premien betalas senare än inom föreskriven tid, dock endast under
förutsättning att betalning sker innan försäkringen sagts upp. Bolagets ansvarighet inträder i detta fall
först dagen efter betalningen.
03.3 Tilläggspremie under försäkringstiden

Om tilläggspremien i sin helhet är föranledd av att försäkringen utökats, gäller för tilläggspremien vad
som sagts om första premien (se Y.03.1).
Om tilläggspremien i övriga fall inte betalas inom 14 dagar efter det att bolaget skickat ut premieavin,
begränsas bolagets ansvarighet till vad som svarar mot erlagd premie.
03.4 Särskilda regler vid kontobetalning
Utöver vad som anges i Y.03.1 - Y.03.3 gäller bestämmelserna i kontoavtalet (autogiroavtalet).
Om kontot upphör att gälla av annan anledning än utebliven betalning aviseras premie för återstående
del av försäkringstiden. Premie ska betalas enligt reglerna i Y.03.1 - Y.03.3
Om kontot upphör att gälla på grund av bristande betalning har bolaget rätt att säga upp försäkringen
enligt Y.02.1.
03.5 Särskilda regler vid annan delårsbetalning än konto
Premie för senare premieperiod (månads-, kvartals- eller halvårsbetalning) ska betalas senast på
periodens första dag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad efter det att bolaget
skickat ut premieavin.
Betalas inte premien i rätt tid föreligger dröjsmål med premiebetalningen och bolagets ansvarighet
upphör, d v s bolaget ansvarar inte längre för försäkringsfall. Betalas premien senare men innan
försäkringen sagts upp, återinträder bolagets ansvarighet först dagen efter betalningen.
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04. Rätt till premieåterbetalning när försäkringen upphör i förtid
Om försäkringen efter försäkringstagarens uppsägning upphör att gälla ska bolaget återbetala det belopp
som svarar mot den reduktion av premien som skulle ha gjorts om försäkringen från början hade
bestämts att gälla för den kortare tiden.
Om försäkringen efter bolagets uppsägning upphör att gälla återbetalar bolaget oförbrukad del av
premien.
Om försäkrad egendom skadats är den premie som belöper på ett försäkringsbelopp motsvarande
skadeersättningen förbrukad.

05. Upplysningsplikt och riskökning
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05.1 Felaktiga eller ofullständiga uppgifter
Premie och försäkringsvillkor grundar sig på de uppgifter som lämnades då försäkringen tecknades eller
förnyades. Har försäkringstagaren lämnat uppgifter, som han insett eller bort inse vara felaktiga eller
ofullständiga, och har detta medfört för låg premie eller alltför förmånliga villkor, begränsas bolagets
ansvarighet till vad som svarar mot erlagd premie och de villkor som egentligen skulle ha gällt. Om
bolaget med kännedom om de rätta förhållandena skulle ha vägrat försäkring, lämnas ingen ersättning
om skada inträffar.
05.2 Ändrade förhållanden
Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen och medför ändringen ökad risk för skada
ska försäkringstagaren meddela detta till bolaget. Skulle ändringen ha medfört högre premie eller
ändrade villkor och har försäkringstagaren utan skälig anledning underlåtit att meddela bolaget
ändringen begränsas ansvarigheten på samma sätt som anges i Y.05.1.

06. Återkrav
I den mån bolaget har betalt ersättning för skada, övertar bolaget den försäkrades rätt att kräva
ersättning av motpart, statsverket eller annan, dock inte av anställd hos försäkringstagaren om inte
uppsåt föreligger.

10. Personuppgiftslagen (1998:204)
Bolaget behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra bolagets åtaganden enligt
denna försäkring. Uppgifterna kan lämnas ut till annat bolag inom Länsförsäkringar eller till andra
bolag som bolaget samarbetar med.
Uppgifterna används bl a för att teckna och administrera avtal och fullgöra avtal och rättsliga
skyldigheter. Uppgifterna används också för att ge en helhetsbild av försäkring och sparande inom
Länsförsäkringar och som underlag för att informera om och erbjuda bolagets olika tjänster samt för att
ge god service i övrigt.
Huvudansvarig för behandlingen av personuppgifter är bolaget.

11. Gemensamt skadeanmälningsregister (GSR)
Bolaget äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera
anmälda skador i anledning av denna försäkring. Registret används endast i samband med
skadereglering. Personuppgiftsansvarig för det gemensamma skadeanmälningsregistret är
Försäkringsförbundet.
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12. Dubbelförsäkring
Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring och finns i denna
förbehåll vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll för båda försäkringarna. Ansvarigheten fördelas
då mellan försäkringarna på sätt som anges i försäkringsavtalslagen.

13. Force majeure
Bolaget är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller
iståndsättande av skadad egendom fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig,
revolution eller uppror eller på grund av arbetsmarknadskonflikt, konfiskation eller nationalisering,
rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom order från regering eller myndighet.
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14. Preskription
Om den försäkrade underlåter att framställa ersättningskrav till bolaget inom 6 månader från det att han
fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning lämnas inte någon ersättning.
Den som inte är nöjd med bolagets beslut om ersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot
bolaget inom 3 år från det han fick kännedom om att fordringen kunde göras gällande och i varje fall
inom 10 år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande.
Bolaget får dock inte avböja kravet av sådan anledning om det framställts före den i första stycket
angivna tidpunkten och den försäkrade inom 6 månader från det han fick del av bolagets ståndpunkt
väcker talan vid domstol angående kravet.

15. Lagar
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen.
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Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta försäkringsavtal eller frågor med anknytning till
avtalsförhållandet ska avgöras enligt svensk lag i svensk domstol.
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Z. DEFINITIONER
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Självrisk
Härmed avses det skadebelopp som försäkringstagaren enligt försäkringsvillkoren själv får svara för.

