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TEKNISK KONSULT DF413:2  

 

 

Särskilt villkor • Gäller från 2023-01-01  
 

 

Genom detta särskilda villkor utökas ansvarsförsäkringen att gälla för skadeståndskrav gentemot 
försäkringstagaren (den försäkrade) som uppkommer avseende den rådgivande verksamhet som är försäkrad 
enligt försäkringsbrevet.  

Detta villkor gäller som tillägg till Allmänna villkor Företag DF01 och villkor Företagsförsäkring DF20. 

 

4. ANSVARSFÖRSÄKRING 
Med tillämpning av villkor Företagsförsäkring DF20 avsnitt 4 Ansvarsförsäkring i övrigt, gäller försäkringen med 
följande kompletteringar och ändringar. 

  

4.2 När gäller försäkringen 
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 4.2 När gäller försäkringen, gäller följande. 

Försäkringen gäller för skadeståndskrav som avser skada som upptäcks under den tid försäkringen är i kraft, dock 
med begränsning enligt följande stycke: 

Försäkringen gäller enbart för skador som upptäcks inom tio år från den dag konsultens uppdrag slutförts eller 
annars upphört.  

 

4.3 Var gäller försäkringen 
Med tillägg till villkor Företagsförsäkring DF20 avsnitt 4.3 Var gäller försäkringen, gäller följande: 

Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden* och som avser där befintlig verksamhet, byggnad, 
anläggning eller annat objekt. 

 

4.4 Försäkringsbelopp 
Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet. 

Försäkringsbeloppet utgör högsta sammanlagda ersättning som bolaget betalar för skadestånd inklusive ränta 
samt kostnader för utredning, förhandling, räddning, rättegång och skiljeförfarande. 

Om flera krav framställs och dessa grundar sig på en eller flera relaterade eller liknande ansvarsgrundande 
handlingar är samtliga dessa krav att anse som en skada och framställda vid tidpunkten för det första kravet i 
serien. 

4.4.1 Högsta ersättning 
Med tillägg till villkor Företagsförsäkring DF20 avsnitt 4.4.1 Högsta ersättning, är ersättningen begränsad till ett 
försäkringsbelopp per skada samt totalt tre försäkringsbelopp per försäkringsår. 
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4.4.2 Nödvändig mängd 
Vid skada som består i utelämnad eller felberäknad nödvändig mängd (till exempel material, massor och 
arbetskostnader), är försäkringsskyddet begränsat till 120 prisbasbelopp per uppdrag. Begränsningen avser endast 
den utelämnade eller felberäknade mängden inklusive eventuella arbetskostnader. Andra fördyrande 
merkostnader som uppkommer som en följd av den utelämnade eller felberäknade mängden, omfattas i enlighet 
med försäkringens omfattning i övrigt.  

 

4.5 Självrisk 
Försäkringen gäller med självrisk som anges i försäkringsbrevet. 
 
Varje fel eller försummelse i ritningar, beräkningar, råd eller anvisningar anses som en skada. Flera skador anses 
som en skada om de härrör från ett och samma fel eller en och samma försummelse i ritningar, beskrivningar, 
beräkningar, råd eller anvisningar. 

 

4.6  Vad gäller försäkringen för 
Åtagandet i Allmänna villkorets punkt 4.6 gäller oförändrat, se Åtagande.Med tillägg till villkor Företagsförsäkring 
DF20 avsnitt 4.6, omfattar försäkringen skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren 
förmögenhetsskada* enligt ABK* och andra allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisation inom den 
försäkrades verksamhetsområde samt enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler och som vållas genom fel i 
beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar.  
 
Andra vedertagna standardavtal eller kundspecifika avtal omfattas till den del de motsvarar ovan nämnda 
bestämmelser utgivna av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde. Åtagande eller ansvar 
som är vidare än allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisation inom den försäkrades 
verksamhetsområde, omfattas inte.  

 

4.7 Vad gäller försäkringen inte för 
Med tillägg till villkor Företagsförsäkring DF20 avsnitt 4.7 Vad gäller försäkringen inte för, gäller följande. 

Försäkringen gäller inte för 

• skada som den försäkrade vid försäkringens begynnelsedag hade kännedom om, 

• skada som tillfogas den försäkrade eller delägare i den försäkrade rörelsen, 

• skada som vid konsultgruppavtal orsakas av annan än den försäkrade, 

• skada i den mån skadeståndet endast kan grundas på uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller 
garanti, 

• skada som består i att objekt eller del därav ifråga om utformning, material med mera inte är estetiskt 
tilltalande.  

• sådant ansvar som kan åläggas den försäkrade till följd av installation, entreprenad eller ingrepp i 
byggnad eller anläggning eller leverans av material. Försäkringen gäller inte heller för skada som 
uppkommer vid mätning, markering, trädfällning, borrning, sprängning, grävning eller liknande åtgärd, 
även om åtagandet har samband med den försäkrade verksamheten. Försäkringen gäller inte för skada 
som uppkommer vid befattning med eller fysiska ingrepp i anläggning såsom provning, tester, 
igångkörning, intrimning eller felsökning.  

• kostnad som har samband med avhjälpande av fel i handlingar, 

• skada som är en följd av att uppdrag eller del därav inte redovisas till uppdragsgivare i rätt tid, 

• skada som är en följd av att uppdrag eller del därav inte fullgörs i tid. 

• skada som är en följd av att avtal mellan den försäkrade och uppdragsgivaren hävs, 
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• ansvar som kan åläggas den försäkrade till följd av fastighetsvärdering, 

• ansvar som kan åläggas den försäkrade till följd av överlåtelse- eller jordabalksbesiktning, 

• kostnad för rättegång i den mån denna avser talan om straff. 

• skada till följd av datavirus eller s k malware*.  
 

4.7.9 Rådgivande verksamhet 

Undantaget beträffande fel och brister i villkor Företagsförsäkring DF20 avsnitt 4.7.8 Rådgivande verksamhet, 
upphävs.  

 

6. DEFINITIONER 
Med tillägg till villkor Företagsförsäkring DF20 gäller följande definitioner. 

ABK 

Med ABK avses ”Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet”.  
 

Malware 

Med malware avses programkod som är avsedd att  

• radera, korrumpera eller förhindra åtkomst till data 
• skada eller förändra ett nätverk eller system 
• inaktivera eller oskadliggöra säkerhetsprodukter eller säkerhetsmjukvara  

 
Med malware  avses även alla former och varianter av datavirus, trojaner, maskar och all annan typ av skadlig kod. 

 
Ren förmögenhetsskada 

Med ren förmögenhetsskada avses ekonomisk skada som uppstår utan samband med person- eller sakskada. 

 

Rådgivande verksamhet 

Med rådgivande verksamhet avses utförande av beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar. 
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