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1. ÖVERSIKT 

Moment Försäkringsgivare Avtalsperiod 

Kommunförsäkring QBE 2020-01-01  2022-12-31 med rätt 
till årsvis förlängning t.o.m. 2024-12-
31 

Projektförsäkring (OCIP) Trygg-Hansa 2020-01-01  2022-12-31 med rätt 
till årsvis förlängning t.o.m. 2024-12-
31 

Byggsäkerhetsförsäkring Moderna Garanti 2020-01-01  2022-12-31 med rätt 
till årsvis förlängning t.o.m. 2024-12-
31 

Konsultansvarsförsäkring (excess) Moderna Försäkringar 2020-01-01  2022-12-31 med rätt 
till årsvis förlängning t.o.m. 2024-12-
31 

Excessansvarsförsäkring QBE 2020-01-01  2022-12-31 med rätt 
till årsvis förlängning t.o.m. 2024-12-
31 

Ansvarsförsäkring vid diskriminering QBE 2020-01-01  2022-12-31 med rätt 
till årsvis förlängning t.o.m. 2024-12-
31 

LOU-försäkring CNA 2020-01-01  2022-12-31 med rätt 
till årsvis förlängning t.o.m. 2024-12-
31 

Miljöförsäkring AIG 2020-01-01  2022-12-31 med rätt 
till årsvis förlängning t.o.m. 2024-12-
31 

Cyberförsäkring EmergIn Risk 2020-01-01  2022-12-31 med rätt 
till årsvis förlängning t.o.m. 2024-12-
31 

VA-försäkring QBE 2022-01-01  2024-12-31 med rätt 
till årsvis förlängning t.o.m. 2026-12-
31 

Förmögenhetsbrottsförsäkring If 2020-01-01  2022-12-31 med rätt 
till årsvis förlängning t.o.m. 2024-12-
31 

Rättsskyddsförsäkring If 2020-01-01  2022-12-31 med rätt 
till årsvis förlängning t.o.m. 2024-12-
31 

Tjänstereseförsäkring If 2020-01-01  2022-12-31 med rätt 
till årsvis förlängning t.o.m. 2024-12-
31 

Motorfordonsförsäkring Protector 2020-01-01  2022-12-31 med rätt 
till årsvis förlängning t.o.m. 2024-12-
31 
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Olycksfallsförsäkring Protector 2021-01-01  2023-12-31 med rätt 
till årsvis förlängning t.o.m. 2025-12-
31 

Utställningsförsäkring Hiscox 2020-01-01  2022-12-31 med rätt 
till årsvis förlängning t.o.m. 2024-12-
31 

Saneringsförsäkring Anticimex 2019-05-01  2021-12-31 med rätt 
till årsvis förlängning t.o.m. 2023-12-
31 

 

 

2. KOMMUNFÖRSÄKRING 

Försäkringsgivare: QBE 

Medförsäkrade:  Tierps Kommunfastigheter AB 

     

2.1 Egendomsförsäkring 

Geografisk omfattning: Inom Norden 

Försäkringsomfattning: Allriskförsäkring  

Försäkringen omfattar all egendom som kommunen äger eller ansvarar för. 

Byggnader är fullvärdesförsäkrade om inte annat anges (begränsning till marknadsvärde för tom-

ställda/oanvända byggnader tillämpas ej). 

Lös egendom är fullvärdesförsäkrad utan krav på redovisning.  

Flytande försäkring gäller för byggnader med 15 Mkr första risk (gemensamt försäkringsbelopp om 50 

Mkr avseende flytande försäkring och investeringsskyddet gäller). 

Eventuella felaktigheter avseende byggnadsklasser angivna i fastighetslistan föranleder endast till-

äggspremie efter inträffad skada. 

Försäkringen omfattar flyttbara paviljonger/baracker med 5 Mkr första risk.  

Små byggnader ingår utan krav på redovisning med 25 basbelopp första risk. 

Försäkringen gäller med automatiskt skydd för ändring av i byggnad angiven verksamhet.  
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Särskilda skadevärderingsregler gäller för byggnader med kulturhistoriskt eller konstnärligt intresse 

intill 10 Mkr per skada (för första riskförsäkrad byggnad begränsas dock försäkringsbeloppet till byggna-

dens första riskbelopp, om detta understiger 10 Mkr).  

Ersättning för merkostnader på grund av ökade myndighetskrav ingår med 10 Mkr per byggnad (för 

första riskförsäkrad byggnad begränsas dock försäkringsbeloppet till byggnadens första riskbelopp, om detta 

understiger 10 Mkr). Undantag för oskadade delar som berörs av skadan görs ej.  

Automatiskt investeringsskydd ingår med 40 Mkr per fastighet. Särskilt riskfyllda verksamheter som 

avviker från normal kommunal verksamhet ska anmälas i förväg.  

Rätt till återställande på annan plats och för annan verksamhet ingår. Någon reducering av försäk-

ringsersättningen görs inte p.g.a. ökat marknadsvärde. 

Återställandetiden är 5 år från skadedagen. 

Försäkringen omfattar kulvert och ledningssystem utanför byggnad inom försäkringsstället. 

Fast egendom ej hänförlig till byggnad ingår med 5 Mkr första risk med självrisk 2 basbelopp. Med 

fast egendom ej hänförlig till byggnad avses t.ex. (men inte uttömmande) trädgård, park, tomt, inhägnad, 

staket, flaggstång, skulptur och liknande anordning, räls samt råmark, gata, väg, öppen plats, bro, brygga 

och kaj eller annan anläggning för stadigvarande bruk.  

Ritningar, arkivalier, datamedia och licensrättigheter ingår med 400 basbelopp. 

Skada på egendom till följd av översvämning ingår med fullvärde (för första riskförsäkrad byggnad be-

gränsas dock försäkringsbeloppet till byggnadens första riskbelopp). Undantag/begränsningar i villkoret 

avseende egendom i byggnad utgår.  

Skada på egendom till följd av dammbrott (med undantag för kraftverksdamm och regleringsdamm 

för elkraftproduktion) ingår med 10 Mkr per skada.  

Skydd för snötrycksskada ingår med 10 Mkr per skada.  

Skydd för skada genom terrorhandling ingår med 450 Mkr. Undantag görs för nukleära, biologiska 

och kemiska ämnen.  

Skydd för skada genom upplopp och/eller kravaller ingår med 10 Mkr F. Denna beloppsbegränsning 

tillämpas ej vid en brandskada. 

Utbrottsförsäkring ingår. 

Merkostnader p.g.a. forceringsåtgärder ingår med 10 Mkr per skada. 

Röjningskostnader ingår med 10 Mkr per skada. 

Avdrag p.g.a. ökad avkastningsförmåga görs inte i samband med skada. 
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Ersättning för låsändring ingår med allriskomfattning, försäkringsbelopp 1 Mkr och självrisk 1 bas-

belopp. Ersättning för låsändring inkluderar även värdeminskning eller liknande till följd av att ett 

flexbart låssystem p.g.a. en inträffad skada förlorar en av de kvarvarande möjligheterna till flexning.  

Försäkringen omfattar skada på kommunens egendom till följd av skadegörelse orsakad av hyresgäst 

eller annan med nyttjanderätt till den egendom som har skadats. 

2.2 Grundsjälvrisk 
 

Försäkringen gäller med 5 basbelopp i grundsjälvrisk. 

Försäkringen gäller utan förhöjd självrisk vid frysnings- eller läckageskador.  

Alla skador till följd av åskslag, storm, snötryck eller översvämning som inträffar inom en 24-timmars 

period räknas som ett skadetillfälle. Endast skador av samma slag räknas samman, t.ex. två översväm-

ningsskador inom 24 timmar.  

2.3 Övrig information 
 

Skyddskrav:  Alla byggnader anses uppfylla skyddsklass 1 vid avtalets ingående. Efter in-

träffad skada får krav på skyddsklass 1 alternativt annan teknisk lösning 

ställas. Kommunen har rätt att bestämma om man önskar uppfylla skydds-

klass 1 eller använda sig av annan, av försäkringsgivaren godkänd, teknisk 

lösning. 

 

IP-överföring som uppfyller kraven enligt SBF:s och SSF:s regelverk avseende larmöverföring god-

känns. 

QBE har följande säkerhetsföreskrifter och krav.  

 

V 168:4  Som säkerhetsföreskrift gäller 

• att försäkringstagarens ledning ska ha beslutat om att aktiv riskhantering ska bedrivas inom alla 

delar av organisationen, 

• att en riskhanteringsgrupp finns med uppgift att driva det övergripande riskhanteringsarbetet. 

 

Riskhanteringsarbetet ska omfatta minst följande: 

• Analyser av risker i verksamheten minst en gång per år. 

• Genomförande av skadeförebyggande åtgärder baserade på gjorda analyser enligt tidplan fast-

ställd av riskhanteringsgruppen och krav ställda av bolaget. 

• Utarbetande av lämpliga tekniska skyddsnivåer vad avser lås, brand-, inbrotts- och driftslarm, samt 

brandskydd ska göras för byggnader med bruttoarea över 1 000 kvm. 

• Rutiner och system för skade- och incidentrapportering. 

• Utbildning av personal i skydds- och säkerhetsfrågor. 

• Årlig verksamhetsberättelse över riskhanteringsarbetet. 
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V 276:3 - Container ska vara placerad minst 6 meter från upplag, byggnad eller utstickande tak. 

 

V 277:3 - Utomhus befintligt sopkärl eller papperskorg får inte placeras närmare än fyra meter från bygg-

nadens vägg, lastbrygga eller tak. 

 

V 278:3 - Krav på systematiskt brandskyddsarbete. Statens räddningsverks allmänna råd och kommenta-

rer om systematiskt brandskyddsarbete ska införas, bedrivas och kontrolleras. 

 

V 280:3 - Utomhus förvarat brännbart material eller upplag ska placeras minst 9 meter från lastbryggor, 

skärmtak eller byggnad. 

 

Skäliga åtgärder ska vidtas för att förhindra utströmning genom frysning. 

Med hänsyn till den ökade riskbild som finns avser QBE besiktiga eventuella befintliga och under avtalstiden 

tillkommande byggnader för tillfälligt boende och vid behov kan krav på komplettering av det skadeföre-

byggandet skyddet bli aktuellt. Under försäkringsåret ändrad verksamhet till någon form av tillfälligt boende 

eller nyförvärv av densamma ska omgående meddelas till QBE så att möjlighet ges att snarast besiktiga. 

Vid behov kan krav på komplettering av det skadeförebyggande skyddet bli aktuellt. 

 

I händelse av brott mot säkerhetsföreskrift gäller försäkringen med en högsta maximal nedsättning 

om 50 basbelopp (undantag görs vid grov vårdslöshet eller uppsåt samt för särskilt riskfyllda verksam-

heter och/eller byggnader i vilka sådan verksamhet bedrivs).  

 

Eventuella undantag avseende grov vårdslöshet eller uppsåt tillämpas endast avseende handling/un-

derlåtenhet som kan tillskrivas personer i ledningsgrupp och/eller styrelse.  

Om försäkringsgivaren till följd av en ersättningsbar skada framställer ett regressanspråk inkluderas 

kommunens självrisk i regressanspråket. 

Försäkringsgivaren tillhandahåller stöd i kommunens skadeförebyggande arbete med 3 dagar per år 

avseende information/utbildning/riskbesiktning. 

2.4 Entreprenadförsäkring (inklusive arbeten i egen regi) 

Försäkringsomfattning:  Allrisk  

Försäkringsbelopp:  Arbeten  5 Mkr första risk 

Hjälpmedel  500 kkr första risk 

Befintlig egendom (ROT)  5 Mkr första risk 

Självrisk:   1 basbelopp 
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2.5 Subsidiär entreprenadförsäkring (i förhållande till anlitade entrepre-

nörer) 

Försäkringsomfattning:  Allrisk  

Försäkringsbelopp:  Arbeten  5 Mkr första risk 

Befintlig egendom (ROT)  5 Mkr första risk 

Självrisk:   1 basbelopp 

2.6 Transportförsäkring m.m. 
 

Moment  Försäkringsbelopp Självrisk 

Transport 20 basbelopp 0,5 basbelopp 

Lyft 20 basbelopp 0,5 basbelopp 

Verktyg 5 basbelopp 0,2 basbelopp 

2.7 Olje-/vätskeskade- och cisternförsäkring 

Försäkringsbelopp:   50 basbelopp per skada 

Självrisk:   1 basbelopp 

2.7 Maskinförsäkring 

Försäkringsomfattning:  Maskinförsäkring för samtliga byggnader 

Självrisk:   2 basbelopp 

2.8 Följdskadeförsäkring 

Försäkringsomfattning: All verksamhet  

Extrakostnader och hyresförlust till följd av ersättnings-

bar egendomsskada 

Oförutsett avbrott i tillförseln utifrån av el, data- och te-

lekommunikation, bränsle, gas, vatten eller värme 

Extrakostnader till följd av skada hos leverantör  

Skada vid ej övertagen entreprenad 
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 Extrakostnader vid skada på vattentäkt med tillhörande 

anläggningar vad gäller alternativ vattenleverans 

Extrakostnader vid epidemiavbrott (inklusive smitta i 

dricksvatten)  

Avbrott i verksamheten till följd av allriskskada 

Moment  Försäkringsbelopp Ansvarstid Självrisk 

Hyresförlust Beloppslöst 36 månader Gemensam 

Extrakostnader 500 basbelopp 36 månader Gemensam 

Extrakostnader  vat-

tentäkt  

10 Mkr 12 månader Gemensam 

Epidemiavbrott 100 basbelopp 12 månader Gemensam 

Extrakostnader - leve-

rantör 

5 Mkr F 12 månader Gemensam 

Avbrottsskada 3 Mkr första risk 12 månader 2 basbelopp 

 

2.9 Ansvarsförsäkring 

Försäkringen omfattar all verksamhet som kommunen bedriver, anordnar eller medverkar i, dock 

med sedvanliga undantag för t.ex. flygplats, hamn eller järnväg (men inklusive kommunens ansvar 

för industrispår eller liknande). 

Försäkringen gäller i hela världen exklusive USA och Kanada. Vid tjänsteresor eller motsvarande gäl-

ler försäkringen i hela världen. För praoklausulen och de särskilda åtagandena enligt LSS, SoL, LVU 

och LVM (inklusive personer i familjevård) gäller försäkringen i hela världen.  

Försäkringen inkluderar inbördes ansvar mellan försäkrade juridiska personer. 

Försäkringen omfattar samtliga personer för vilka kommunen har ett principalansvar. 

Försäkringen inkluderar subsidiärt skydd för föreningar/klubbar som enligt avtal med kommunen 

svarar för drift/skötsel av kommunala anläggningar/verksamheter. 

Försäkringen omfattar skydd vad avser person-, sak- och ren förmögenhetsskada för lekmannarevi-

sorer. 

Försäkringen gäller, i enlighet med , för samtliga personer vid alla typer av praktik/ar-

betsträning/arbetsmarknadspolitiska åtgärder m.m. där kommunen helt eller delvis anordnar, anvi-

sar eller svarar för placeringen. Detta inkluderar av kommunen anordnade studiebesök. Försäkringen 

omfattar skador som praktikanten orsakar så som förare av motordrivet fordon (i de fall skadan inte 

kan ersättas genom trafikförsäkringen).  
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Försäkringen omfattar ungdomar som dömts till ungdomstjänst enligt lagen om unga lagöverträdare. 

Försäkringen omfattar kommunens särskilda åtaganden för personer i kommunens försorg enligt 

LSS, SoL, LVU och LVM (inklusive personer i familjevård). 

Försäkringen omfattar utökat skydd för omhändertagen egendom inklusive nyckelförlust. 

Försäkringen inkluderar utökat skydd för skada på förhyrd lokal och bostad, inklusive bostadsrätter. 

Försäkringen omfattar även kommunens ansvar som förstahandshyresgäst enligt 12 kap. 24 § jorda-

balken (1970:994) i händelse av skada som en andrahandshyresgäst vållar i den av kommunen 

hyrda lägenheten.  

Dataregisteransvar enligt svensk lagstiftning eller EU-rätt avseende skydd för personuppgifter som 

t.ex. EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och lagen med kompletterande bestämmelser till 

EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) ingår. Tidigare lagar m.m. omfattas avseende skydd 

för personuppgifter enligt övergångsbestämmelserna i dataskyddslagen. 

Patientansvar enligt patientskadelagen ingår. 

Försäkringen omfattar skydd för kränkning och/eller annan ideell skada enligt 3 kap. 4 § skadestånds-

lagen (1972:207) eller enligt lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.   

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada 

(exklusive LOU/LUF/LUFS).  

För ren förmögenhetsskada gäller inträffandeteorin enligt följande. Med inträffande avses i enlighet med 

Högsta domstolens dom (mål nr T 1011-16) även skada: 

- hänförlig till en skadegörande handling/underlåtenhet som företagits innan eller under försäkrings-

tiden, och 

- som drabbar den skadelidandes ekonomiska ställning under försäkringstiden, inklusive skadeförlopp 

som inleds under försäkringstiden och som fortlöper efter försäkringstidens utgång. 

Ovanstående gäller även om skadan upptäcks och/eller bekräftas efter försäkringstidens utgång. 

För QBE gäller claims made med fullt retroaktivt skydd och 12 månaders efteranmälningstid. 

 

Försäkringen omfattar ett utökat skydd för ren förmögenhetsskada i kontraktsförhållanden. Undantag 

görs för skada mellan medförsäkrade juridiska personer och/eller kommunen samt för viten och/eller på 

förhand fastställda vitesliknande skadestånd.  

Försäkringen omfattar ett utökat skydd för sakskada i kontraktsförhållanden.  

Försäkringen gäller för byggherreansvar. Även skada till följd av markarbeten och sprängning etc. 

omfattas. Eventuella villkorsundantag avseende förutsebara skador tillämpas enbart i de fall där 

kommunen eller kommunens driftsledning har insett eller borde ha insett att skada med stor 
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sannolikhet skulle komma att inträffa. Med insikt om skada likställs inte insikt om störningar/om-

ständigheter som är en naturlig följd av arbetena.  

Försäkringen omfattar utökat skydd för entreprenör (miljöskada). Även skada till följd av markarbe-

ten och sprängning etc. omfattas. Eventuella villkorsundantag avseende förutsebara skador tillämpas 

enbart i de fall där kommunen eller kommunens driftsledning har insett eller borde ha insett att 

skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa. Med insikt om skada likställs inte insikt om 

störningar/omständigheter som är en naturlig följd av arbetena. 

Försäkringen omfattar skydd för konsultansvar, för uppdrag enligt ABK med omfattning enligt bilaga 1 

till AMA AF Konsult 10. 

Försäkringen omfattar skydd för lyftansvar. 

Försäkringen omfattar skada till följd av dammgenombrott (undantag görs för kraftverksdamm 

och/eller regleringsdamm för elkraftproduktion).  

Försäkringen omfattar arbetsskada i den mån skadan inte ersätts genom annan försäkring eller vid 

lagenlig regress mot kommunen.  

Undantag avseende skada orsakad genom grov vårdslöshet eller uppsåt tillämpas endast för hand-

ling/underlåtenhet som kan tillskrivas personer i ledningsgrupp och/eller styrelse.  

Moment Försäkringsbelopp Självrisk 

Allmänt ansvar 50 Mkr per skada och 100 Mkr per år, dock 10 

Mkr avseende krav hänförliga till USA/Ka-

nada 

0,5 basbelopp 

Produktansvar 50 Mkr per skada och 100 Mkr per år, dock 10 

Mkr avseende krav hänförliga till USA/Ka-

nada 

0,5 basbelopp 

-klausulen 10 Mkr (personskada) 

10 Mkr (sakskada) 

500 kkr (ren förmögenhetsskada) 

0,1 basbelopp  

LSS m.fl. 10 Mkr (personskada) 

10 Mkr (sakskada) 

500 kkr (ren förmögenhetsskada) 

0,1 basbelopp  

Omhändertagen egendom inklu-

sive nyckelförlust 

2 Mkr per skada och 4 Mkr per år för omhän-

dertagen egendom samt 1 Mkr per skada och 

år för nyckelförlust  

0,5 basbelopp 

Hyrd lokal 10 Mkr per skada och år. För skyddet som 

förstahandshyresgäst 50 basbelopp per skada 

och år. 

0,5 basbelopp 

Dataregisteransvar  5 Mkr per skada och år 1 basbelopp 

Ansvar enligt 3 kap. 4 § skade-
ståndslagen m.m. 

2 Mkr per skada och år. 1 basbelopp 
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Patientansvar Enligt patientskadelagen Enligt patientska-
delagen 

Ren förmögenhetsskada (gene-

rellt)  exklusive LOU/LUF/LUFS 

10 Mkr per skada och år 1 basbelopp 

Ren förmögenhetsskada i kon-

traktsförhållanden 

2 Mkr per skada och år 1 basbelopp 

Sakskada i kontraktsförhållanden 2 Mkr per skada och år 0,5 basbelopp 
Byggherreansvar 10 Mkr per skada och år (varav 2 Mkr per 

skada och år för ren förmögenhetsskada) 

1 basbelopp 

Utökat skydd för entreprenör  10 Mkr per skada och år (varav 2 Mkr per 

skada och år för ren förmögenhetsskada) 

1 basbelopp 

Konsultansvar 120 basbelopp per uppdrag och 360 basbelopp 

per år 

1 basbelopp 

Lyftansvar 2 Mkr per skada och 4 Mkr per år  0,5 basbelopp 

Dammgenombrott 10 Mkr per skada och år 0,5 basbelopp 

Skadereglering för personskador understigande självrisk ingår utan extra kostnad.  

Preklusionstid för skadeanmälan är 12 månader från erhållet skriftligt skadeståndskrav. 

2.10 Skogsförsäkring 

Försäkringsomfattning:  Helförsäkring  

Självrisk:   1 basbelopp 

2.11 Subsidiär skogsbrandförsäkring 

Försäkringsomfattning:  Brandförsäkring 

Självrisk:   1 basbelopp 

2.12 Hemförsäkring för vårdtagare 

Försäkrad egendom:  Egendom  1 basbelopp 

   Ansvar  5 Mkr 

 

Självrisk:   1 500 kr 

2.13 Krisförsäkring 

Försäkringen gäller för samtliga anställda och förtroendevalda och omfattar kristerapi om den försäk-

rade råkat ut för akut psykisk kris p.g.a.: 

• rån, hot eller överfall 

• allvarlig olycksfallsskada 
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• annan traumatisk händelse 

Försäkringsomfattning: Upp till 10 behandlingar inklusive nödvändiga och skäliga 

resekostnader. 

Självrisk:  Ingen  

2.14 Båt-/fartygsförsäkring 

Försäkringsomfattning:  Se försäkringsbrev för angivna båtar 

Självrisker:   Se försäkringsbrev 

2.15 Skadereglering  särskilda bestämmelser 
- Namngiven kontaktperson för omprövning skadeärenden 
- Godkännande ska inhämtas innan externt skaderegleringsföretag anlitas (utöver vad som 

anges för avtalet i övrigt) 
- Fastställda svarstider enligt följande; 

o Bekräftelse av inkommen skadeanmälan med angivande av skadenummer och ska-
dereglerare inom 3 arbetsdagar 

o Begäran om kompletterande uppgifter inom 10 arbetsdagar 
o Beslut i skadeärendet inom 10 arbetsdagar från erhållande av erforderligt beslutsun-

derlag 
- Försäkringsgivaren ska redovisa uppfyllelse av dessa krav i samband med årsförnyelse. Vid 

avsteg ska försäkringsgivaren upprätta en åtgärdsplan.  
 

3. PROJEKTFÖRSÄKRING (OCIP) 

Försäkringsgivare:  Trygg-Hansa  

Medförsäkrade:  Inga bolag  

Försäkringen omfattar; 

• Försäkringsskydd under entreprenadtiden inklusive garantitiden 
• Förenklad administration med premiereglering i efterhand (redovisning av definitiv projekt-

summa för föregående går skall lämnas senast inom 2 månader efter försäkringsperiodens utgång) 
• Alla projekt med kontraktssumma om högst 600 Mkr och en entreprenadtid om längst 4 år 

omfattas  
• Garanti mot underförsäkring intill 20 % 
• Omfattar s.k. särskilt riskfyllda arbeten 
• Allriskförsäkring för entreprenaden (subsidiär i förhållande till entreprenörens försäkring) 
• Allriskförsäkring för befintlig egendom, på eller i direkt anslutning till arbetsområdet, med 10 

Mkr per skada och år (inklusive nyttjanderättshavares egendom) Med befintlig egendom av-
ses såväl fast som lös egendom som kommunen och/eller kommunens dotterbolag äger eller an-
svarar för 
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• Avdrag p.g.a. ökad avkastningsförmåga görs inte 
• Röjningskostnader intill 10 Mkr 
• Forceringskostnader intill 10 Mkr 
• Landtransporter intill 5 Mkr första risk 
• Alla naturskador inom 72 timmar räknas som ett skadetillfälle 
• Skydd vid terrorismskada intill 300 Mkr, dock högst 600 Mkr för samtliga berörda försäk-

ringstagare  
• Skada i samband med upplopp och kravaller intill 10 Mkr första risk 
• Självrisk för egendomsförsäkringen 3 basbelopp (där försäkringen är primär) 
• DSU 5 Mkr (extrakostnader/merkostnader/hyresförlust till följd av ersättningsbar egen-

domsskada) med karenstid 3 dygn 
• Ansvarsförsäkring (för kommunens ansvar) med 50 Mkr excess 200 basbelopp per skada och 

år, follow form med drop down till 1 basbelopp 
• Byggherreansvarsförsäkring 10 Mkr (inklusive markarbeten) med självrisk 1 basbelopp 
• Skadereglering av personskador understigande självrisk inkluderas 
• Preklusionstid 12 månader från skriftligt skadeståndskrav. Om anmälan av skada har skett 

inom den för primärförsäkringen gällande preklusionstiden gäller excessförsäkringen även om an-
mälan till denna görs senare. 

Projekt avseende energiverk, broar, tunnlar, undervattensarbeten eller flyktingboenden måste anmälas 
i förväg, för särskild premiesättning. 

4. BYGGSÄKERHETSFÖRSÄKRING 

Försäkringsgivare:  Moderna Garanti  

Medförsäkrade:  Inga bolag  

Försäkringen omfattar; 

• Garantier enligt 6 kap. 21 § AB 04 respektive 6 kap. 21 § ABT 06, motsvarande 10 % av kon-
traktssumman under entreprenadtiden och 5 % under garantitiden 

• Besked på garantiförfrågan lämnas normalt inom 48 timmar (längre tid vid större och/eller 
mer komplexa projekt) 

• Garanti kan utställas utifrån den fasta premieraten för avtalet alternativt en högre premierate 
om aktuell entreprenör har en svagare finansiell ställning än vad som ligger till grund för den 
fasta premieraten 

• Om entreprenören har en så svag finansiell ställning att garanti inte kan utställas, finns möj-
lighet för beställaren att godkänna att entreprenören ordnar en bankgaranti som säkerhet 

• Administration och anmälan via web-portal 

Premien baseras på en enhetlig premierate om 0,35 % som appliceras på respektive kontrakts-
summa enligt följande. (kontraktssumma * 10 % * entreprenadtid * premierate) + (kontraktssumma * 5 % 
* garantitid * premierate).  
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5. KONSULTANSVARSFÖRSÄKRING (EXCESS) 

Försäkringsgivare:  Moderna Försäkringar  

Medförsäkrade:  Inga bolag  

Försäkringen omfattar; 

• Förenklad administration med premiereglering i efterhand 
• Samtliga ABK-uppdrag med en uppdragstid om högst 3 år som påbörjas under året omfattas 
• Samtliga konsulter, sidokonsulter och underkonsulter omfattas 
• Skydd excess med follow form till konsultens konsultansvarsförsäkring enligt ABK med bas-

omfattning enligt bilaga 1 till AMA AF Konsult 10 
• Försäkringsbelopp är 5 Mkr excess 120 basbelopp 
• Försäkringen gäller med s.k. drop down till lägst 1 basbelopp 
• Preklusionstid 12 månader från skriftligt skadeståndskrav. Om anmälan av skada har skett 

inom den för primärförsäkringen gällande preklusionstiden gäller excessförsäkringen även om an-
mälan till denna görs senare. 

• Vid förnyelse av försäkringen skall försäkringstagaren tillhandahålla en lista över de krav, 
händelser eller omständigheter som har anmälts till primärförsäkringen 

• Om försäkringstagaren bedömer att krav, händelser och omständigheter som har meddelats 
till primärförsäkringen överstiger 50 % av 120 basbelopp, skall detta meddelas till Moderna 
Försäkringar 

Följande uppdrag måste anmälas i förväg för individuell premiesättning;  

- Uppdrag avseende tunnel, bro, energianläggningar, deponi- och avfallsanläggningar  
- Uppdrag inom berg och geoteknik om kontraktsvärdet > 10 Mkr  
- Projekt där kontraktsvärdet > 100 Mkr  
- Uppdrag med en uppdragstid längre än 3 år 

6. EXCESSANSVARSFÖRSÄKRING 

Försäkringsgivare:  QBE  

Medförsäkrade:  Tierps Kommunfastigheter AB 

  Tierps Energi % Miljö AB 

Försäkringen följer helt underliggande primärförsäkring och gäller för person- och sakskada. 

All verksamhet som kommunen bedriver, anordnar eller medverkar i omfattas. 

Försäkringsbelopp: 50 Mkr per skada och år excess underliggande primär-

försäkring 

 Försäkringen gäller med s.k. drop down  
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Självrisk: Underliggande försäkringsbelopp i primärförsäkringen, 

vid drop down kvarvarande försäkringsbelopp i primär-

försäkringen  

Om anmälan av skada har skett inom den för primärförsäkringen gällande preklusionstiden gäller ex-

cessansvarsförsäkringen även om anmälan på denna görs senare. 

7. ANSVARSFÖRSÄKRING VID DISKRIMINERING 

Försäkringsgivare:  QBE  

Medförsäkrade:  Tierps Kommunfastigheter AB 

  Tierps Energi & Miljö AB 

 Aktiebolaget Tierpsbyggen 

Försäkringen omfattar kommunens ansvar för; 

• diskrimineringsersättning/skadestånd enligt diskrimineringslagen (2008:567), 
• skadestånd/kränkningsersättning enligt skadeståndslagen (1972:207), 
• skadestånd/kränkningsersättning enligt skollagen (2010:800). 

Försäkringen omfattar all verksamhet som kommunen bedriver, anordnar eller medverkar i. 

Geografisk omfattning: Inom Sverige samt resor utanför Sverige som kommunen 

anordnar 

Försäkringen gäller för krav som framställs skriftligen under försäkringstiden. 

Försäkringen omfattar även förlikning.  

Försäkringsbelopp:  500 kkr per skada och år 

Sublimit 200 kkr för utrednings-, ombuds- och rätte-

gångskostnader 

Sublimit 100 kkr för anställningsrelaterade krav, (försäk-

ringen undantar dock krav hänförliga till lag (1982:80) 

om anställningsskydd)  

 

Självrisk:  35 000 kr  
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8. LOU-FÖRSÄKRING 

Försäkringsgivare:  CNA  

Medförsäkrade:  Tierps Kommunfastigheter AB 

  Tierps Energi & Miljö AB 

  Tierps Fjärrvärme AB  

 

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet samt ansvar för upphandlingsskadeavgift enligt lagen 

(2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssek-

torerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, lagen (2008:962) om valfrihetssystem 

och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. 

 

Försäkringen omfattar även de tidigare lagarna avseende offentlig upphandling och upphandling 

inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster i enlighet med övergångsbestämmel-

serna i ovan nämnda lagar. 

 

Försäkringen omfattar det skadestånd som kan drabba kommunen till följd av en upphandling som 

kommunen har genomfört åt annan upphandlande myndighet. 

 

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet när kommunen uppträder som eller deltar i en inköps-

central. 

 

Försäkringen gäller med claims made, full retroaktivitet och med 12 månaders efteranmälningstid.  

Försäkringsbelopp: 10 Mkr per skada och år  

Ombuds- och rättegångskostnader ingår intill 0,5 Mkr 

per skada och år utöver försäkringsbeloppet  

Självrisk (skadestånd):  90 000 kr  

Självrisk (upphandlingsskadeavgift): 150 000 kr 

Om samma upphandling medför såväl skadestånd som upphandlingsskadeavgift tillämpas endast en 

självrisk, den avseende upphandlingsskadeavgiften. 
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9. MILJÖFÖRSÄKRING 

Försäkringsgivare:  AIG  

Medförsäkrade:  Tierps Kommunfastigheter AB 

  Tierps Energi & Miljö AB 

 

 

Försäkringen omfattar:  

 

• All tidigare, nuvarande och framtida verksamhet som kommunen bedriver, anordnar eller 

medverkar i på den försäkrade fastigheten 

• Samtliga personer för vilka kommunen har ett principalansvar 

• Inbördes ansvar 

• Skydd enligt svensk och/eller europeisk skadeståndsrätt och/eller miljölagstiftning, inklusive 

EU-direktiv som t.ex. 2004/35/EG 

• Skydd för person-, sak- och ren förmögenhetsskada orsakad av förorening från försäkrad 

fastighet, oavsett om den har inträffat på eller utanför den försäkrade fastigheten 

• Kostnader för att återställa, återuppbygga och kompensera efter en miljöskada 

• Återställandekostnader vid biodiversitetsskada 

• Plötsliga och gradvisa skador 

• Skydd inom Europa 

• Saneringskostnad på egen fastighet och utanför fastighet 

• Utredningskostnader inklusive tekniska kostnader 

• Räddningskostnader (även kostnader för akuta saneringsåtgärder som har utförts av annan 

för den försäkrades räkning) 

• Transportkostnader 

• Förvaringstankar under jord (ålder understigande 20 år) 

 

Undantag görs för flurosurfactants bl.a. PFOS, PFOA och PFNA 

Försäkringen gäller med claims made med 12 månaders efteranmälningstid. 

Retroaktivt datum:  2012-12-01 (för biodiversitetsskada dock 2007-08-01) 

Försäkringsbelopp:  50 Mkr  

Självrisk: 100 kkr (dock 200 kkr för skada på avfallstippar, depo-

nier, återvinningsanläggningar eller liknande)  
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10. CYBERFÖRSÄKRING 

Försäkringsgivare:  EmergIn Risk  

Medförsäkrade:  Inga bolag  

Försäkringsbelopp:  10 Mkr per skada och år  

Geografisk omfattning:  Hela världen 

Självrisk:  2 basbelopp 

Karenstid för avbrott:  12 timmar  

Försäkringen gäller för händelse/skada som upptäcks under avtalstiden eller senast inom 12 måna-

der därefter.  

Försäkringen omfattar; 

• All verksamhet som kommunen bedriver, anordnar eller medverkar i.  

• Samtliga personer för vilka kommunen har ett principalansvar 

• Ansvar enligt svensk lagstiftning eller EU-rätt avseende skydd för personuppgifter som t.ex. 

EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och lagen med kompletterande bestämmel-

ser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) samt tidigare lagar m.m. avseende 

skydd för personuppgifter enligt övergångsbestämmelserna i dataskyddslagen 

• Samtliga enheter som är anslutna till kommunens nätverk 

• Outsourcing av nätverk och andra IT-tjänster, inklusive s.k. molntjänster 

• Ansvar för cybersäkerhet, bl.a. andras bristande tillgång till kommunens nätverk/data, skada 

på annans nätverk, skada till följd av införande av obehörig programvara etc., förstörelse 

m.m. av tredje mans data samt otillbörlig spridning av personuppgifter eller data 

• Kostnader för att bevaka huruvida annans identitet eller kreditkortsuppgifter sprids eller ut-

nyttjas på ett otillbörligt sätt  

• Ansvar för integritetsskydd 

• Kostnader för underrättelse till kunder och/eller myndigheter i samband med cyberat-

tack/dataintrång  

• Böter och avgifter m.m. (i den mån sådana böter och avgifter m.m. är försäkringsbara)  

• Digitalt mediaansvar  

• Skada orsakad av säkerhetsbrist eller cyberattack/dataintrång inklusive kostnader för att 

återställa kommunens nätverk/utrustning/data 

• Förlust av pengar, värdepapper eller varor till följd av elektronisk stöld inklusive stöld av me-

del från bankkonto genom bedräglig elektronisk instruktion ingår intill 1 Mkr.  

• Skada/kostnader till följd av brister eller fel vid installation, skötsel, underhåll eller uppgrade-

ring av IT-system  

• IT-utpressning 
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• Skada till följd av terrorhandling  

• Utredningskostnader för att fastställa art, orsak och omfattning av inträffad händelse 

• Försvarskostnader inklusive kostnader vid utredning av tillsynsmyndighet  

• Kostnader för responskonsult vad avser IT-specialist, juridiska tjänster, kriskonsult och ut-

pressningskonsult 

• Avbrott, intäktsbortfall, mer- och/eller extrakostnader till följd av ovan angivna händelser 

inklusive sådan händelse hos tredje part (IT-leverantör) med ansvarstid 90 dygn  

För EmergIn Risk gäller följande särskilda bestämmelser. 

- Reputational Damage Cover sublimit 50 % av försäkringsbeloppet. 

- Högst 1,000,000 uppgifter (inklusive personuppgifter, betalkortsuppgifter eller hälsodata) lagras 

- Kunden hanterar inga kreditkortstransaktioner   

- Minst fyra av de följande kontrollerna eller processerna finns:  

o Antivirusprogram installerade  

o Brandväggar 

o Intrångstester sker 

o Patching program tillämpas  

o Back-up tagning sker 

o Behörighetsstyrd åtkomst till känslig information/uppgifter 

- En testad Business Continuity Plan (BCP)/Disaster Recovery Plan (DRP) och/eller Breach Re-

sponse Plan (BRP) finns implementerad 

- Inga systemuppgraderingar planeras de närmaste 12 månaderna (med detta avses en ändring av 

leverantör för någon betydande applikation, t.ex. SAP för HR, alternativt att man har genomfört en 

total översyn av sina interna applikationer)   

- Mediastrategin är begränsad till digitala medier [hemsida, sociala medier (Facebook, Twitter), 

etc.]  

- En process för kontroll av allt innehåll som postas på digitala medier finns 

- En privacy policy, som uppfyller lagar, föreskrifter och lokala krav finns 

- Kunden har under de senaste 3 åren inte haft någon incident som skulle vara ersättningsbar under 

offererad försäkring, dvs skadan skulle även överstiga självrisken. 

 

11. VA-FÖRSÄKRING 

Försäkringsgivare:  QBE  

Försäkringstagare:  Tierps Energi & Miljö AB i egenskap av VA-huvudman 

Medförsäkrade:  Tierps Kommun  

Försäkringsbelopp:  25 Mkr per skada och år  
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Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person-, sak- och ren förmögenhetsskada till följd 

av skada i samband med nederbörd eller snösmältning, enligt lag (2006:412) om allmänna vatten-

tjänster, skadeståndslagen (1972:207) och/eller allmänna skadeståndsrättsliga regler inklusive 

rättspraxis. 

Försäkringen gäller för skadeståndskrav som kan hänföras till händelser som inträffar under försäk-

ringsperioden, under förutsättning att varje enskilt krav anmäls till försäkringsbolaget senast inom 12 

månader från erhållet skriftligt krav. 

Självrisk: 10 % av den kostnad som försäkringsbolaget har betalat 

ut, dock lägst 100 kkr per år om kostnaden överstiger 

100 kkr.  

12. FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING 

Försäkringsgivare:  If 

Medförsäkrade:  Tierps Kommunförsäkringar AB 

  Tierps Energi & Miljö AB 

 

Automatisk täckning av bolag som förvärvas eller bildas 

under försäkringsperioden ingår. Anmälan ska göras 

inom sex månader. 

Geografisk omfattning: Hela världen (för skada som uppkommer inom Norden) 

Försäkringsomfattning:  All verksamhet 

Samtliga personer för vilka kommunen har ett principal-

ansvar 

F.d. anställda omfattas under 30 dagar efter anställning-

ens upphörande.  

Samtliga i brottsbalken (1962:700) angivna förmögen-

hetsbrott, inklusive dataintrång 

Försäkrads skadeståndsansvar för brott 

 Brott som upptäcks under försäkringstiden eller senast 

36 månader därefter  

 Med upptäckt avses kännedom om skada hos VD, kom-

munchef, ekonomichef, säkerhetschef eller motsvarande 

befattning/funktion  



 

 

 

Informations-PM för Tierps kommun 

 22 

 Försäkringen gäller med fullt retroaktivt skydd mot erhål-

lande av en NCD, i annat fall gäller 3 års retroaktivt 

skydd  

 Brott begångna av oidentifierade anställda och brott med 

anställd i maskopi med icke-anställd 

Försäkringsbelopp: 10 Mkr per skada och år 

 1 Mkr avseende rekonstruktionskostnader vid datasabo-

tage och datavirus 

 1 Mkr avseende utrednings- och revisionskostnader 

Självrisk: 2 basbelopp per skada, dock 0,5 basbelopp vid skade-

ståndsansvar   

13. RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING VID MILJÖBROTT 

Försäkringsgivare:  If  

Medförsäkrade:  Tierps Kommunförsäkringar AB 

  Tierps Energi & Miljö AB 

 

Försäkringsomfattning: Rättsskydd vid brott mot den inre eller yttre miljön (i en-

lighet med arbetsmiljölagen (1977:1160) och miljöbalken 

(1998:808) samt därtill hörande följdförfattningar och 

bestämmelser) 

 För medförsäkrade juridiska personer omfattas även tvis-

temål och skattemål 

 Tvister i samband med köp eller försäljning av fastighet 

 Personligt behörighetsansvar för elbehöriga  

Försäkringsbelopp:  25 basbelopp per skada och år 

Självrisk:   0,1 basbelopp  

14. TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING 

Försäkringsgivare:  If 

Medförsäkrade:  Tierps Kommunfastigheter AB  
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Geografisk omfattning: Hela världen (med undantag för länder till vilka UD avrå-

der från att resa) 

Kapitalbelopp: 1 Mkr vid invaliditet eller dödsfall 

Försäkringen omfattar samtliga anställda och förtroendevalda samt särskilt utsedda personer.  

Försäkringen omfattar även elever och praktikanter under resor och praktik. Försäkringen är primär.  

Försäkringen omfattar personer enligt ovan som inte är inskrivna i nordisk försäkringskassa och/eller som 

saknar svenskt personnummer (t.ex. ensamkommande flyktingbarn, utländska studenter och/eller asylsö-

kande). 

Försäkringen gäller för samtliga resor i tjänsten, som är avsedd att vara i högst 365 dagar.  

Försäkringen omfattar följande moment; 

• Läke-, tandvårds- och resekostnader i samband med sjukdom eller olycksfall 

• Rehabilitering och tekniska hjälpmedel 

• Invaliditets- och dödsfallsersättning  

• Reseavbrott 

• Kristerapi 

• Bagageskydd inklusive vid försening 

• Ansvarsförsäkring (privatansvar) 

• Rättsskyddsförsäkring 

• Överfallsskydd och kidnappning 

• Självriskskydd 

• Merkostnader vid evakuering från krigs- eller högriskområde med 50 000 kr  

• Merkostnader vid förlängd vistelse p.g.a. karantän eller naturkatastrof med 50 000 kr  

• Avbeställningsskydd inklusive kostnader till följd av inställd resa p.g.a. allvarlig sjukdom eller 

allvarligt olycksfall som drabbar den försäkrade eller nära anhörig med 25 000 kr  

• Skydd för egendom tillhörig arbetsgivaren som medtas av försäkrad på privat resa utan sam-

band med anslutande tjänsteresa, under förutsättning att resan varar minst 24 timmar  

• Undantag för skada i samband med alkoholpåverkan tillämpas endast om skadan på ett av-

görande sätt har orsakats av alkoholpåverkan. 

• Försäkringen omfattar fortskaffningsmedel som varken är trafikförsäkringspliktiga eller trafik-

försäkrade. 

Försäkringen gäller utan kumulgräns. 

Försäkringen gäller utan självrisk (med undantag för rättsskyddsförsäkringen). 
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15. MOTORFORDONSFÖRSÄKRING 

Försäkringsgivare:  Protector 

Medförsäkrade:  Tierps Kommunfastigheter AB 

  Aktiebolaget Tierpsbyggen 

  Tierps Energi & Miljö AB 

  Tierps Fjärrvärme AB   

Försäkringsomfattning: Trafik-, delkasko-, och vagnskadeförsäkring (i tillämpliga 

fall) 

 

Med fordonsklass avses angiven fordonsklass enligt Transportstyrelsens klassificering, utan hänsyn 

till eventuella subkategorier eller särskilda användningsområden för det specifika fordonet. 

 

Självrisker: Trafik - 0 kr 

 Vagnskada personbil/lätt lastbil - 0,1 basbelopp 

 Vagnskada brandbil/ambulans/tung lastbil  0,2 bas-

belopp 

 Glasförsäkring personbil/lätt lastbil  0,05 basbelopp  

Delkasko i övrigt  se försäkringsbrev 

 

Hyrbilsförsäkring ingår för personbil och lätt lastbil. 

Avbrottsförsäkring ingår för tyngre motorfordon. 

Oregistrerade fordon omfattas automatiskt så snart kommunen tar dem i bruk. Uppdatering ska ske 

vid årsförnyelsen. 

Leasade fordon omfattas automatiskt så snart kommunen tar dem i bruk. 

Trafikförsäkringen omfattar avställda/avregistrerade fordon som används i utbildningssyfte. 

Försäkringen omfattar inlånade fordon från staten i samband med kris- eller katastrofsituationer. 

Bärgningsförsäkringen omfattar även brandfordon. 

Allriskförsäkring ingår för personbil, vid t.ex. kupéskada, nyckelförlust eller sanering i samband med 

feltankning, med försäkringsbelopp 1 basbelopp och självrisk 1 000 kr. För skada till följd av feltankning 

och/eller nyckelförlust gäller dock en sublimit om 6 000 kr per skada. 

Maskinskadeförsäkringen inkluderar skada på batterier avseende elbil eller hybridbil. För leasade bat-

terier gäller försäkringen subsidiärt i förhållande till garantiåtaganden eller liknande. 

Försäkringsgivaren erbjuder tillgång till e-learning samt utbildningsinsatser motsvarande 1 heldag per 

år. 
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16. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 

Försäkringsgivare:  Protector 

Försäkrade kategorier:  Se försäkringsbesked 

Försäkringen inkluderar även personer som inte är inskrivna i 

nordisk försäkringskassa och/eller som saknar svenskt per-

sonnummer (t.ex. ensamkommande flyktingbarn, utländska 

studenter och/eller asylsökande) som omfattas av de försäk-

rade kategorierna. 

Vid heltids- eller fritidsomfattning gäller försäkringen primärt 

i förhållande till annan försäkring (privat olycksfallsförsäkring 

eller kommunens ansvarsförsäkring) 

 

Kapitalbelopp: 15/30 basbelopp 

Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfallsskada, d.v.s. kroppsskada som drabbar den försäkrade 

ofrivilligt genom en plötslig och yttre händelse (enligt Högsta domstolens tolkning av rekvisiten ofrivil-

lig, plötslig och yttre händelse i NJA 2006 s. 53, mål nr T 563-03). Med olycksfall jämställs solsting, 

värmeslag, fästingbett, förfrysning, drunkning samt vridvåld mot knä eller hälseneruptur utan yttre 

händelse. 

Försäkringen omfattar smitta av HIV-virus och hepatit som drabbar försäkrad under utbildning, prak-

tik och arbetsmarknadspolitiska åtgärder m.m. med 5 basbelopp. 

Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader även utom Norden, under en 
maximal vistelse om 12 månader. 

Ersättning lämnas för personliga tillhörigheter, som t.ex. kläder och glasögon (dock ej mobiltelefon, 
surfplatta, bärbar dator eller annan liknande elektronisk utrustning) som skadas i samband med en 
olycksfallsskada som kräver läkarbehandling, med högst 0,25 basbelopp. 

Ersättning lämnas för nödvändiga utgifter för läkarvård, sjukhusvård och läkemedel, samt för be-
handling och för de hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning. 

Sveda och värk omfattas om den akuta sjuktiden överstiger 30 dagar.  

Ersättning för klart framträdande ärr och andra utseendemässiga skadeföljder/kosmetiska defekter 
ingår.  

Ersättning lämnas för bestående värk, förlust av inre organ och sinnesfunktion inom ramen för medi-

cinsk invaliditet. 

Ersättning lämnas för ekonomisk och medicinsk invaliditet. 
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Vid dödsfall p.g.a. olycksfall lämnas en engångsersättning om 1 basbelopp. Ersättning lämnas vid 
dödsfall oavsett orsak fr.o.m. 1 månads ålder t.o.m. 25 år. 
 
Krisförsäkring inkluderas. 

Försäkringen är giltig t.o.m. 1/9 det år försäkrad går ut grund- eller gymnasieskolan. 

Försäkringen har inget undantag för farliga sporter/riskfylld verksamhet eller för sport eller idrottsut-
övning. 

Försäkringen har inget undantag för skada i samband med alkohol- eller narkotikapåverkan avseende 
grund- eller gymnasieskoleelever. 

Försäkringen gäller utan övre åldersgräns. Efter fyllda 60 år reduceras försäkringsbeloppet med 5 
procentenheter per år.  

Försäkringsgivaren erbjuder stöd i det skadeförebyggande arbetet med 1 heldag per år avseende in-
formation/utbildning. 

Undantaget för skada på förare eller passagerare vid färd på motorcykel, scooter eller moped när föraren 
saknar lagstadgat förarbevis eller körkort utgår för passagerare. 

Undantaget för skallskada vid körning med motorcykel, scooter eller moped utan fastspänd och godkänd 
hjälm utgår för passagerare. 

Undantaget för aktivt deltagande i slagsmål utgår vid självförsvar. 

Försäkringen gäller utan självrisk. 
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17. UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 

Försäkringsgivare:  Hiscox 

Försäkrad egendom: Utställningsföremål tillhöriga kommunen eller extern ut-

ställare 

Geografisk omfattning:  Hela världen, med undantag för sanktionsbelagda länder 

Försäkringsomfattning:   Allrisk inklusive transport 

Samtliga utställningar omfattas, såväl permanenta som 

tillfälliga  

Konst- och utställningsföremål utomhus omfattas 

Skada genom terrorhandling omfattas (undantag för 

skada genom nukleära/biologiska/kemiska vapen)  

Försäkringsbelopp:  8,5 Mkr 

Självrisk:   0 kr (för konst utomhus självrisk 2 basbelopp) 

 

18. SANERINGS- OCH SKADEDJURSAVTAL 

Leverantör:   Anticimex  

Försäkringstagare:  Tierps Kommunfastigheter, Tierps Kommun är medför-

säkrad.  

Avtalet gäller med följande omfattning; 

• Skadedjursbekämpning och sanering av skadedjur och insekter, försäkring för husbock och 

andra träskadeinsekter samt sent upptäckt dödsfall = s.k. fullserviceavtal 

• Vid skadedjursbekämpning och/eller sanering ska fackmannamässiga metoder och tillväga-

gångssätt användas = funktionsavtal 

• Vite vid försening av insats, med 500 kr per dag 

• Sanering inomhus 

• Sanering utomhus på hela fastigheten utan krav på närhet till byggnad/lokal 

• Enklare byggnadstekniska åtgärder, t.ex. friläggning av golvlister, dörrar/luckor och skåpin-

redning samt andra åtgärder som står i rimlig proportion till den aktuella insatsen för åt-

komst, samt återställande vid skadedjursbekämpning/sanering 

• Sanering av lös egendom (undantag för sanering av kläder, livsmedel och lös egendom som an-

vänds i yrkesmässig verksamhet) 
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• Inspektion av vägglushund vid behov (En inspektion á fyra timmar ingår per år) 

• Avdödning av honungsbisamhälle 

• Skada på byggnad orsakad av husbock eller andra träskadeinsekter omfattas med sanering 

och/eller reparation intill 4 Mkr (undantag för rötskadat virke eller byggnad som är en ekonomi-

byggnad eller uthus vid lantgård) 

• Skada orsakad genom sent upptäckt dödsfall intill 4 Mkr 

• Fullserviceavtalet gäller utan självrisk 

• Ett flertal optioner (varukorg) som kan avropas 
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19. KONTAKTINFORMATION  SÖDERBERG & PARTNERS 

Roll i kundteam Namn Telefon 

Kundansvarig Stefan Weinborn 070-377 39 87 
Ansvarig försäkringsförmedlare  Stefan Weinborn 070-377 39 87 

Säkerhetsfrågor,  lås/larm m.m.  Ingvar Wernvik 070-101 61 18 

Juridiska frågor, skador m.m.  Veronica Lagerström 070-545 60 40 

Juridiska frågor, avtal, entreprenad  Stefan Nybacka 072-719 82 86 

E-post: fornamn.efternamn@soderbergpartners.se  

20. KONTAKTINFORMATION  FÖRSÄKRINGSBOLAG  

Moment och försäkringsgivare Skadekontakt 

Kommunförsäkring  

QBE 

Sedgwick Sweden AB 
Englundavägen 13 

171 41 SOLNA 
 Tel:  08  98 33 60 (kontorstid) 

 031 - 703 17 27 (samtliga övriga tider  
SOS International) 

 Email: info@se.sedgwick.com 
Projektförsäkring (OCIP)  

Trygg-Hansa  

Tel: 077-11 11 500  

www.trygghansa.se/foretag 

Byggsäkerhetsförsäkring  

Moderna Garanti 

post@modernagaranti.se 

+46868412855 

 

 

Konsultansvarsförsäkring (excess)  

Moderna Försäkringar 

Moderna Försäkringar  

Företag & Industri  

FE 380  

106 56  Stockholm  

Tel: 0200 - 21 21 20 dygnet runt  

E-post: foretagsskador@modernaforsakringar.se 

Excessansvarsförsäkring  

QBE 

Hanna Öberg Millbourn 

Adress: Sveavägen 9, SE-111 57 Stockholm 

Direkt: +46 8 587 514 07  

Mobil: +46 701 441877 

E-post: hanna.millbourn@se.qbe.com 

mailto:fornamn.efternamn@soderbergpartners.se
mailto:info@se.sedgwick.com
http://www.trygghansa.se/foretag
mailto:post@modernagaranti.se
mailto:foretagsskador@modernaforsakringar.se
mailto:hanna.millbourn@se.qbe.com


 

 

 

Informations-PM för Tierps kommun 

 30 

Ansvarsförsäkring vid  d iskriminering  

QBE 

Hanna Öberg Millbourn 

Adress: Sveavägen 9, SE-111 57 Stockholm 

Direkt: +46 8 587 514 07  

Mobil: +46 701 441877 

E-post: hanna.millbourn@se.qbe.com 

LOU-försäkring  

CNA 

claimsdenmark@cnahardy.com 

 

Mil jöförsäkring  

AIG 

NordicsEILClaims@aig.com 

 

Cyberförsäkring  
EmergIn Risk 

RSG Construction & Specialty AB 

Mobil: +46 706 720 920 

VA-försäkring  

QBE 

skada@va-forsakring.se  

Förmögenhetsbrottsförsäkring  

If 

Telefon: 0771-43 00 00 

Hemsida: www.if.se  

Rättsskyddsförsäkring  

If 

Telefon: 0771-43 00 00 

Hemsida: www.if.se 

Tjänstereseförsäkring  

If 

Telefon: 0771-43 00 00 

Hemsida: www.if.se 

Motorfordonsförsäkring  

Protector 

Telefon: 08-410 637 00 

E-post: skador@protectorforsikring.se 

Olycksfal lsförsäkring  

Protector 

Telefon: 08-410 637 00 

E-post: skador@protectorforsikring.se 

Utstäl ln ingsförsäkring  

Hiscox 

Brookfield Underwriting AB 

Telefon: 08-463 10 64 (dagtid) eller 08-657 64 31 (ej kon-

torstid) 

E-post: skador@brookfield.se 
 

Sanering/fullserviceavtal  

Anticimex 

https://www.anticimex.com/sv-SE/kontakt/anmal-for-

sakringsskada/  

Tel. 075 245 10 00 

 

mailto:hanna.millbourn@se.qbe.com
mailto:claimsdenmark@cnahardy.com
mailto:NordicsEILClaims@aig.com
mailto:skada@va-forsakring.se
http://www.if.se/
http://www.if.se/
http://www.if.se/
mailto:skador@protectorforsikring.se
mailto:skador@protectorforsikring.se
mailto:skador@brookfield.se
https://www.anticimex.com/sv-SE/kontakt/anmal-forsakringsskada/
https://www.anticimex.com/sv-SE/kontakt/anmal-forsakringsskada/

