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ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER
I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler

A. GENERELT
1. Aftalegrundlag

1.1. Forsikringsaftalen udgøres af policecertifikatet sammen de anførte forsikringsbetingelser.

2. Sikrede

2.1. Forsikringen dækker den, som er angivet som Sikret i policen.

3. Geografisk dækningsområde

3.1. Forsikringen dækker forureningsskader indtruffet i Danmark, og derudover det i policen 
angivne geografiske område.

4. Forsikringsbegivenheder

4.1. Forsikringen dækker sikredes civilretlige og offentligretlige ansvar samt omkostninger til  
Fareafværgelse, Retablering og Oprensning samt forsvarsomkostninger over for Forurening 
på eller skeloverskridende fra den sikrede grund, som nedenfor beskrevet. 

4.2. Dækningen omfatter:

4.2.1. Sikredes ansvar for Forurening på sikredes egen grund, som sikrede er juridisk 
forpligtet til at betale og som skyldes forureningsforhold på den forsikrede grund.

4.2.2. Personskader og Tingskader, hvad enten skaden opstår på eller udenfor sikredes 
egen grund, når skaden skyldes Forurening på den forsikrede grund.

4.2.3. Sikredes ansvar for Forurening uden for sikredes egen grund, som er opstået som 
følge af forureningsforhold på den sikrede grund.

5. Forsikringsperiode

5.1. Forsikringen dækker gyldige myndighedspåbud og erstatningskrav, som er rejst mod 
Sikrede i forsikringsperioden.

5.2. Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: 

5.2.1.1. det tidspunkt, hvor Sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en 
skade eller et tab med krav om erstatning,

5.2.1.2. det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne 
påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om,

a) at der er indtrådt en skade eller et tab, eller

b) at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab, som kan 
være forårsaget af Sikredes handlinger eller undladelser.

5.3. Forsikringen dækker ikke krav, som skyldes handlinger eller undladelser, herunder 
forureninger, der er foretaget eller opstået før den i policen angivne retroaktive dato. 

6. Udvidet anmeldelsesperiode

6.1. Udvidet anmeldelsesperiode: Krav fremsat efter forsikringens ophør.

6.1.1. Ved forsikringens helt eller delvise ophør af andre grunde end manglende præmiebetaling 
har forsikringstageren ret til:

6.1.1.1. automatisk udvidet anmeldelsesperiode i henhold til punkt 6.2, eller

6.1.1.2. at aftale en udvidet anmeldelsesperiode i henhold til punkt 6.3
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6.1.2. Som delvis ophør af forsikringen anses, at et forsikringssted udgår af dækningen.

6.1.3. Udvidet anmeldelsesperiode indebærer, at krav rejst og anmeldt til 
FORSIKRINGSSELSKABET i løbet af den udvidede anmeldelsesperiode anses som rejst og 
anmeldt på den sidste dag i forsikringsperioden, såfremt kravet er en følge af Forurening 
opstået efter den retroaktive dato, før forsikringsperiodens ophør og inden for den tegnede 
dæknings tidsmæssige afgrænsning.

6.1.4. Udvidet anmeldelsesperiode medfører ikke, at forsikringssummen i medfør af denne police 
fornyes eller forhøjes.

6.2. Automatisk udvidet anmeldelsesperiode.

6.2.1. Forsikringstageren har ret til en udvidet anmeldelsesperiode på 60 dage regnet fra 
forsikringens ophør.

6.2.2. Retten til automatisk udvidet anmeldelsesperiode falder bort, hvis

6.2.2.1. Forsikringstageren med anden forsikringsgiver har indgået en forsikringsaftale, 
som omfatter det pågældende krav, eller

6.2.2.2. Forsikringstageren har aftalt en udvidet anmeldelsesperiode i henhold til 6.3.

6.3. Aftalt udvidet anmeldelsesperiode mod ekstra præmie.

6.3.1. Forsikringstageren er berettiget til at købe en udvidet anmeldelsesperiode på indtil 40 
måneder fra forsikringens ophør. Dækningen kan vælges for et eller flere Forsikringssteder. 

6.3.2. Ret til udvidet anmeldelsesperiode forudsætter, at forsikringstageren

6.3.2.1. inden 30 dage efter forsikringsperiodens ophør skriftligt anmoder 
FORSIKRINGSSELSKABET om udvidet anmeldelsesperiode, og 

6.3.2.2. betaler den aftalte præmie senest 30 dage efter forsikringsperiodens ophør. Når 
præmien for den udvidede anmeldelsesperiode er betalt, kan forsikringen for den 
udvidede anmeldelsesperiode hverken opsiges af forsikringstageren eller 
FORSIKRINGSSELSKABET.

6.3.3. Præmien for den udvidede anmeldelsesperiode kan ikke overstige 200% af den fulde 
præmie, som er angivet i policen. 

7. Undtagelser

Forsikringen dækker ikke:

7.1. Forsæt og grov uagtsomhed

7.1.1. Forurening forvoldt af Sikrede med forsæt eller grov uagtsomhed, herunder Forurening, hvor 
sikrede med forsæt eller grov uagtsomhed har

7.1.1.1. forvoldt forureningen eller undladt at begrænse forureningen,

7.1.1.2. begået en retsstridig handling eller undladelse,

7.1.1.3. overtrådt miljølovgivningen eller undladt at efterkomme gyldigt påbud,

7.1.1.4. tilsidesat vedligeholdelse af eller tilsyn med installationer, hvis væsentligste formål 
er at forebygge, hindre eller begrænse Forurening på Forsikringsstedet eller som 
følge af en retsstridig undladelse af at gennemføre forebyggende tilsyn eller 
kontrol.

7.2. Frivillige undersøgelser

7.2.1. Krav og omkostninger til frivillige undersøgelses-, oprensnings- og/eller afværgepåbud, 
herunder men ikke begrænset til jord- og vandprøver med henblik på at konstatere 
Forurening.

7.2.2. Denne undtagelse omfatter ikke undersøgelser, som skyldes påbud fra offentlig myndighed.

7.3. Ulovlige handlinger
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7.3.1. Forurening som skyldes ulovlige handlinger eller undladelser fra Sikrede eller andre, som 
har rettigheder knyttet til Forsikringsstedet. Dette skal dog kun gælde, hvis vedkommende 
forudså eller burde have forudset, at handlingen eller undladelsen ville kunne føre til 
Forurening.

7.4. Kontraktansvar

7.4.1. Krav eller omkostninger, som opstår som følge af ansvar, som Sikrede har påtaget sig 
gennem kontrakt eller aftale, med mindre Sikrede også ville ifalde ansvar, hvis 
kontrakten/aftalen ikke var indgået, eller med mindre kontrakten/aftalen specifikt er nævnt i 
policen som værende dækket.

7.5. Skade på Sikredes ansatte

7.5.1. Forpligtelser, krav eller omkostninger som Sikrede pådrager sig som arbejdsgiver overfor 
Sikredes ansatte, herunder ting- eller personskade pådraget af en ansat og bod, afgift eller 
bøde begrundet i ansættelsesforholdet, uanset om boden/afgiften/bøden tilfalder den 
ansatte, en faglig organisation eller det offentlige.

7.6. Interne tab og omkostninger

7.6.1. Interne tab eller omkostninger, uanset om tabet/omkostningerne hidrører fra arbejde udført 
af Sikrede eller et med Sikrede koncernforbundet selskab eller hidrører fra forbrug af 
Sikredes egne varer eller varer leveret af et med Sikrede koncernforbundet selskab. Denne 
undtagelse gælder dog ikke såfremt at disse omkostninger opstår som følge af en 
nødsituation, eller var påkrævet ifølge miljølovgivning, som kræver øjeblikkelig oprensning af 
forureningsforhold, eller såfremt FORSIKRINGSSELSKABET forinden skriftligt har godkendt 
disse udgifter.

7.7. Asbest, bly og krig

7.7.1. Skade som følge af:

7.7.1.1. asbest eller materialer, som indeholder asbest eller brug af blyholdig maling. 
Denne undtagelse gælder ikke for krav som vedrører oprensning af jord eller 
grundvand.

7.7.1.2. krig eller krigslignende forhold, strejke, lockout, oprør, terrorisme eller lignende 
alvorlige forstyrrelser af den offentlige ro og orden

7.8. Ikke-økonomisk skade

7.8.1. Krav om erstatning for ikke-økonomisk skade.

7.9. Nedgravede tanke

7.9.1. Krav, som er knyttet til kendte nedgravede tanke. Med nedgravet tank forstås også rør og 
ledninger tilknyttet tanken, hvor mindst 10% af tankens volumen er nedgravet. Ved kendte 
nedgravede tanke forstås alle tanke, som er eller har været anmeldt til myndighederne, 
uanset hvorvidt tanken er udtaget af brug, og uanset hvorvidt tanken er afblændet/sløjfet.

7.9.2. Denne undtagelse finder ikke anvendelse, såfremt tanken er nævnt i policecertifikatet. 
FORSIKRINGSSELSKABET kan betinge en godkendelse af, at 
FORSIKRINGSSELSKABET’s krav til undersøgelser, prøver og testresultater opfyldes.

7.9.3. Denne undtagelse gælder ej heller, såfremt tanken er gravet op, før forsikringen trådte i 
kraft.

7.10. Lån og leje

7.10.1. Skade på ting, som Sikrede har til lån, leje, opbevaring, benyttelse eller af anden grund har i 
sin varetægt eller har sat sig i besiddelse af.

7.11. Kontrol over Forsikringsstedet

7.11.1. Forurening opstået efter, at forsikringstager eller Sikrede ikke længere har kontrol over 
Forsikringsstedet som følge af salg, udlejning, leasing, bortgivelse, opgivelse eller lignende.

7.12. Transport
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7.12.1. Krav, som er knyttet til biler, fly, skib eller enhver form for vogntransport.

7.12.2. Denne undtagelse omfatter dog ikke transport på forsikringsstedet.

7.13. Sikrede mod Sikrede

7.13.1. Krav fra en Sikret mod en anden Sikret under samme police.

7.14. Produktansvar

7.14.1. Krav, som skyldes varer eller tjenesteydelser, ydet fra Sikredes ansatte eller ansatte i 
Sikredes moderselskab, datterselskab eller filial. Dette skal dog ikke gælde i tilfælde, hvor 
FORSIKRINGSSELSKABET på forhånd har givet skriftligt samtykke til omkostningerne. 

7.15. Historisk forurening

7.15.1. Forurening opstået før tegning af forsikringen, med mindre den pågældende Forurening 
specifikt er accepteret i policen.

7.16. Bøder og afgifter

7.16.1. Bøder, gebyrer, skatter og afgifter samt bodserstatning, herunder ”punitive  damages”, hvad 
enten de tilfalder det offentlige eller private, og forhold der ikke er lovlig adgang til at forsikre 
i henhold til national ret.

7.17. Ændring af virksomhedens aktivitet

7.17.1. Krav, herunder oprensningsomkostninger, der opstår som følge af en ændring af 
virksomhedens aktivitet, som medfører en væsentlig forøgelse af den forsikrede risiko, 
herunder men ikke begrænset til 

7.17.1.1. enhver ændring af aktiviteten på Forsikringsstedet, som vil medføre en mere streng 
ansvarsbedømmelse eller mere vidtgående miljøkrav, herunder 
oprensningsstandarder, der ikke var gældende ved policens ikrafttrædelse eller 
seneste fornyelse.

7.17.1.2. nedrivning af bygninger og/eller afinstallering af tekniske installationer, fx 
opgravning af opbevaringstanke.

7.17.2. Der skal under alle omstændigheder ske skriftlig anmeldelse af ændrede omstændigheder, 
som forøger den forsikrede risiko.

7.17.3. Herudover er det mellem parterne aftalt og forstået, at følgende aktiviteter og 
omstændigheder betragtes som en forøgelse af den forsikrede risiko med den sikredes vilje, 
jf. Forsikringsaftaleloven § 45:

7.17.3.1. Omsætningsforøgelse til en årlig omsætning, der overstiger den maksimale 
omsætning, som fremgår af policecertifikatet.

7.17.3.2. Krav rejst, påbud eller varsel herom, der vil kunne medføre erstatningskrav under 
denne police.

7.17.3.3. Aktiviteter omfattet af SEVESO-direktivet.

7.17.3.4. Aktiviteter der falder uden for de af miljøansvarsforsikringen godkendte aktiviteter.

7.18. Ombygning, renovering mv.

7.18.1. Krav, som helt eller delvist, direkte eller indirekte, udspringer fra gravearbejde eller flytning af 
materiale, herunder men ikke begrænset til udgravning eller flytning af overfladejord og 
underliggende jordlag, fra ombygninger, opførelser, renoveringer eller lignende på 
Forsikringsstedet.
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7.19. IPPC / IED undersøgelser

7.19.1. Krav, som er en følge af en miljømæssig undersøgelse, som er påkrævet som led i en 
ansøgning om at drive eller ændre et eksisterende anlæg, eller i forbindelse med ophør i 
henhold til Rådets Direktiv (96/61/EC) vedrørende Integreret forebyggelse og bekæmpelse 
af forurening (IPPC) og Direktiv 2010/75/EU om Erhvervsmæssige Emissioner og enhver 
retsregel, der gennemfører disse direktiver i lokal lovgivning.

7.20. Ændring af tanksystemer

7.20.1. Krav, herunder eventuelle omkostninger;

7.20.1.1. i forbindelse med fjernelse, retablering, reparation, udskiftning, opgradering eller 
ombygning af ethvert tanksystem eller til andre forbedringer, fareafværgelse eller 
rutinemæssig vedligeholdelse på, i eller under det sted, hvor tanksystemet er 
placeret ; eller 

7.20.1.2. som helt eller delvist, direkte eller indirekte udspringer af Forurening, der er 
opdaget i forbindelse med fjernelse, retablering, reparation, udskiftning, 
opgradering eller ombygning af ethvert tanksystem.

7.21. Affaldsdeponier

7.21.1. Krav, herunder oprensningsomkostninger på egen grund i forbindelse med affaldsdeponier 
og på indtegningstidspunktet v2-registrerede Forsikringssteder.

7.22. Kendt forurening

7.22.1. Krav, herunder med ikke begrænset til oprensningsomkostninger, som helt eller delvist, 
direkte eller indirekte relaterer sig til kendt forurening på Forsikringsstedet.

8. Forsikringssum

8.1. Forsikringssum pr. forsikringsbegivenhed

8.1.1. Den dækningssum, der er anført i policen for hver af de aftalte forsikringsbegivenheder, 
udgør den højeste grænse pr. år for FORSIKRINGSSELSKABET’s forpligtelser med hensyn 
til den pågældende forsikringsbegivenhed.

8.1.2. Tab, der er omfattet af flere af de aftalte dækninger, giver ikke Sikrede ret til at 
sammenlægge forsikringssummerne for de enkelte forsikringsbegivenheder. I sådanne 
tilfælde er forsikringsselskabets forpligtelse begrænset til den forsikringssum, som er den 
største under de pågældende forsikringsbegivenheder. 

8.2. Policens totale forsikringssum 

8.2.1. Policens samlede dækningssum, som anført i policen, er den højeste grænse pr. år for 
FORSIKRINGSSELSKABET’s forpligtelser. Dette gælder uanset, om policen omfatter en 
eller flere af de ovenfor anførte forsikringsbegivenheder.

8.3. Sagsomkostninger

8.3.1. FORSIKRINGSSELSKABET dækker sagsomkostninger inden for samme forsikringssum, 
som nævnt under vilkårenes 8.1 - 8.2, såfremt omkostningerne er skriftligt godkendt af 
FORSIKRINGSSELSKABET eller pålagt Sikrede ved upåankelig dom.

8.4. Renter

8.4.1. FORSIKRINGSSELSKABET dækker renter inden for samme forsikringssum som nævnt 
under vilkårenes punkt 8.1 – 8.2.

9. Selvrisiko

9.1. Ved ethvert forsikringstilfælde fradrages den selvrisiko, som er angivet i policen. 
Selvrisikobeløbet skal bæres af Sikrede og må ikke forsikres.

9.2. Hvis samme forureningstilfælde kan dækkes under flere dækningsmuligheder, skal der kun 
fradrages for den højeste af de aftalte selvrisici.   



Forsikringsbetingelser – Miljøansvarsforsikring 8

WIP – EIL 2017.01

10. Serieskadeklausul

10.1. Alle krav som rettes mod Sikrede samt alle, Fareafværgelses-, Retablerings- og 
Oprensningsomkostninger, som udspringer fra samme, beslægtede eller gentaget 
forureningsårsag, skal anses for at være et skadestilfælde (serieskadekrav). 
Serieskadekravet skal anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien blev 
fremsat mod Sikrede. 

11. Forsikringsselskabets ansvar, når der foreligger anden forsikring

11.1. Forsikringen dækker ikke skader, der er dækket af en anden forsikring. Er det i den anden 
forsikring, som dækker skaden, anført, at ansvar eller dækning falder bort eller indskrænkes, 
hvis forsikring for skaden eller ansvaret bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende 
forsikring med samme forbehold.

12. Skadeanmeldelse

12.1. Såfremt krav rejses eller formodes at ville blive rejst, skal Sikrede uden ophold anmelde 
dette til FORSIKRINGSSELSKABET. Sikrede er forpligtet til at give 
FORSIKRINGSSELSKABET alle oplysninger, som FORSIKRINGSSELSKABET skønner er 
nødvendige eller hensigtsmæssige for skadessagens identifikation, behandling og for 
Sikredes forsvar. I tilfælde af mundtlig anmeldelse skal Sikrede snarest forsyne 
FORSIKRINGSSELSKABET med en skriftlig rapport med de af FORSIKRINGSSELSKABET 
ønskede oplysninger.  

12.2. Hvis der mod Sikrede rejses krav, varsles eller udstedes påbud, skal Sikrede straks tilsende 
FORSIKRINGSSELSKABET kopi heraf.

12.3. Forsikringstageren og Sikrede er i øvrigt forpligtet til at give FORSIKRINGSSELSKABET al 
nødvendig information for at vurdere forsikringstilfældet, Sikredes ansvar og i øvrigt 
behandle kravet, herunder

12.3.1.1. al tilgængelig korrespondance og alle dokumenter, som er relevante for sagen, 

12.3.1.2. anden information af betydning for sagen, og som Sikrede har kendskab til,

12.3.1.3. andre forsikringsaftaler.

13. Behandling af rejste krav

13.1. Efter anmeldelse af krav har FORSIKRINGSSELSKABET ret, men ikke pligt til selv at 
iværksætte undersøgelser, oprensning eller andre foranstaltninger, herunder 
Fareafværgelses- og/eller Retableringsomkostninger. Omkostninger i forbindelse med 
sådanne tiltag afholdes inden for forsikringssummen og medfører ingen tillæg eller 
forhøjelser af forsikringssummen. 

13.2. FORSIKRINGSSELSKABET er berettiget til som mandatar for Sikrede, at træffe alle 
beslutninger om sagens behandling, herunder påklage af evt. påbud om undersøgelser eller 
oprensning og forhandling med myndighederne om oprensningsomfang, 
afværgeforanstaltninger mv.

13.3. Anerkendelse af erstatningspligt eller ansvar må kun ske med FORSIKRINGSSELSKABET’s 
samtykke. Oprensningsomkostninger dækkes alene, såfremt FORSIKRINGSSELSKABET 
skriftligt har godkendt omkostningernes omfang. FORSIKRINGSSELSKABET’s samtykke til 
anerkendelse af en erstatningspligt og godkendelse af omkostninger til oprensning må dog 
ikke nægtes uden rimelig grund. Forsikringsselskabet har ret, men ikke pligt til at udpege en 
advokat eller en anden juridisk eller teknisk rådgiver til at forestå sagens behandling. 

13.4. Som en betingelse for dækning under denne police skal Sikrede skriftligt fremsende al 
dokumentation for Fareafværge-, Retablerings- og Oprensningsomkostninger til 
FORSIKRINGSSELSKABET for eftersyn og godkendelse. Kun de omkostninger, som 
godkendes af FORSIKRINGSSELSKABET i overensstemmelse med hvad der anses for 
rimeligt i deres omfang, vil blive erstattet.

13.5. Hvis FORSIKRINGSSELSKABET anbefaler et forlig af et krav:
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13.5.1.1. for et beløb, der ligger inden for Sikredes selvrisiko, og Sikrede afslår at acceptere 
et sådant forlig, er FORSIKRINGSSELSKABET ikke forpligtet til at betale noget 
beløb ud over selvrisikoen.

13.5.1.2. for et samlet beløb, der overstiger Sikredes selvrisiko, og Sikrede afslår at 
acceptere et sådant forlig, skal FORSIKRINGSSELSKABET’s betalingspligt være 
begrænset til den del af skaden med sagsomkostninger, der overstiger Sikredes 
selvrisiko og falder inden for det af FORSIKRINGSSELSKABET anbefalede forlig.

13.6. FORSIKRINGSSELSKABET har ret, men ikke pligt til for Sikrede at forestå en 
erstatningsopgørelse og forsvaret af Sikredes interesser i en erstatningssag. Såfremt 
forsikringsselskabet udøver denne ret, skal Sikrede tilbagebetale 
FORSIKRINGSSELSKABET enhver betaling, der falder inden for Sikredes selvrisiko. 
Sikrede skal bistå og samarbejde med forsikringsselskabet om sagens førelse.

14. Inspektion

14.1. Forsikringsselskabet er til enhver tid berettiget, men ikke forpligtet til at inspicere, udtage 
prøver og overvåge Sikredes ejendom og arbejdsoperationer. Hverken forsikringsselskabets 
ret hertil eller forsikringsselskabets faktiske overvågning eller rapporter herom fritager 
Sikrede eller andre for det fulde ansvar for, at ejendommen og arbejdsoperationerne er sikre, 
sunde og forsvarlige samt i overensstemmelse med gældende lovgivning og retsakter. 

14.2. Sikrede er pligtig til at stille det nødvendige personale til disposition under inspektionen.

15. Opsigelse

15.1. Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 1 måneds varsel op til 
hovedforforfald. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for ét år ad gangen.

15.2. Endvidere kan forsikringen til enhver tid opsiges af forsikringsselskabet med 14 dages 
varsel, dog kun ved følgende årsager:

15.2.1.1. Sikrede har afgivet urigtige oplysninger, som har betydning for bedømmelsen af 
den forsikrede risiko – eller 

15.2.1.2. Sikrede bryder med eller ikke overholder policebestemmelserne, 
kontraktforpligtelser, enhver forpligtelse under denne police eller den til enhver tid 
gældende miljølovgivning – eller 

15.2.1.3. Sikrede har haft en skade, der er eller vil kunne anmeldes på 
miljøansvarsforsikringen, uanset om der ikke er udbetalt erstatning, såfremt 
forsikringsselskabet afgiver opsigelse senest 1 måned efter at skadebehandlingen 
er afsluttet. Under samme betingelser kan forsikringstager opsige forsikringen.

15.3. I sådanne tilfælde vil der skulle fremsendes opdaterede risikooplysninger til brug for 
fremsættelse af eventuelt fornyelsestilbud.

16. Overdragelse af forsikringsaftalen

16.1. Forsikringsaftalen kan ikke overdrages uden samtykke fra FORSIKRINGSSELSKABET. 

17. Subrogation

17.1. I tilfælde, hvor Sikrede kan forlange, at tredjemand erstatter tabet, indtræder 
FORSIKRINGSSELSKABET ved udbetaling af erstatning i Sikredes ret mod tredjemand. 
Sikrede er forpligtet til i enhver henseende, at bistå FORSIKRINGSSELSKABET med at 
sikre og gennemføre sådanne rettigheder og krav. Efter skadens indtræden må Sikrede ikke 
foretage noget, der kan præjudicere sådanne rettigheder og krav.

17.2. Regreskravet mod tredjemand efter punkt 18.1 skal fordeles mellem Sikrede og 
FORSIKRINGSSELSKABET, således at Sikrede først har krav på dækning for den del af 
kravet, som overstiger forsikringssummen under denne forsikring Derefter har 
FORSIKRINGSSELSKABET krav på dækning for sine udbetalinger og omkostninger under 
forsikringen, og endelig har Sikrede krav på dækning af Sikredes selvrisiko. Omkostninger 
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pådraget i forbindelse med inddrivelse af regreskravet skal deles forholdsmæssigt mellem 
FORSIKRINGSSELSKABET og Sikrede i forhold til deres interesse i kravet.

18. Forsikringstager

18.1. Forsikringstageren handler på vegne af enhver Sikret hvad angår 1) forhandling af vilkår og 
betingelser, 2) accept og ændring af dækning, 3) opretholde Sikredes rettigheder, 4) 
underretning, 5) præmiebetaling, 6) policetillæg, 7) konfliktløsning og forlig, og 8) 
udbetalinger til Sikrede.

19. Behandling af personskadeoplysninger

19.1. Forsikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Forsikringstager og 
FORSIKRINGSSELSKAB foretager elektronisk databehandling af Forsikredes og andre i 
forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af 
Forsikringstager, FORSIKRINGSSELSKAB eller FORSIKRINGSSELSKABETS 
skadebehandler vedrørende forsikringsdækningen og behandlingen deraf og af skader 
omfattet af forsikringen, og Forsikrede erklærer sig ved begæring af eller tilslutning til 
forsikringen indforstået dermed.

19.2. I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 med senere 
ændringer gøres forsikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse af personoplysninger er 
nødvendig for at opnå dækning og for behandling i henhold til forsikringsprogrammet, og at 
disse Personoplysninger kan blive videregivet til eller behandlet for 
FORSIKRINGSSELSKABET i lande uden for Danmark og EU.

19.3. Disse oplysninger er udelukkende bestemt for Forsikringstager og 
FORSIKRINGSSELSKABET og deres partnere med henblik på opfyldelse af opgaver i 
henhold til forsikringsprogrammet og til brug for myndigheders eventuelle tilsynsopgaver.

19.4. Personer har krav på indsyn i og anmode om en kopi af de personlige data, der opbevares 
om dem (for et mindre gebyr), og bede om at eventuelle fejl bliver rettet. Kontakt venligst 
FORSIKRINGSSELSKABET. Der henvises til FORSIKRINGSSELSKABET for Anvendelse 
af Person-oplys¬ninger, som kan hentes på FORSIKRINGSSELSKABETS hjemmeside eller 
tilsendes efter skriftlig anmodning.

20. Indeksering af præmie

20.1. Forsikringspræmien indeksreguleres årligt, ligesom det i denne sammenhæng er aftalt at:

20.1.1. Indekseringen foretages den 1. januar, og får virkning fra den første forfaldsdag i 
kalenderåret.

20.1.2. Reguleringen beregnes på baggrund af det indekstal fra Danmarks Statistik, som 
er noteret i policecertifikatet.

20.1.3. Ophører udgivelsen af ovennævnte reguleringsindeks, er 
FORSIKRINGSSELSKABET berettiget til at fortsætte reguleringen af præmien på 
baggrund af et af FORSIKRINGSSELSKABET valgt tilsvarende indeks fra 
Danmarks Statistik.

21. Præmiens betaling

21.1. Første præmie ved forsikringens ikrafttræden forfalder til betaling ved forsikringens 
ikrafttræden eller på det betalingstidspunkt, der er anført i præmieopkrævningen. Betales 
præmien ikke senest på den fastsatte forfaldsdag, bortfalder forsikringsdækningen uden 
yderligere meddelelse til forsikringstageren. 

21.2. Afgift til staten berigtiges i henhold til gældende lovgivning og opkræves sammen med 
præmien. Opkræves præmien efter aftale på anden måde end foreskrevet, betaler sikrede 
udgifterne herved.

21.3. Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne adresse. Ændres 
forsikringstagers adresse, skal Forsikringsselskabet straks underrettes.
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21.4. Andre præmier end første præmie forfalder på de i opkrævningerne anførte forfaldsdage. 
Betales sådanne præmier ikke rettidigt, sendes påkrav tidligst 7 dage derefter til den af 
forsikringstageren opgivne adresse. Første påkrav vil indeholde meddelelse om, at 
forsikringsdækningen bortfalder, hvis præmien ikke betales inden den i påkravet anførte 
sidste betalingsfrist. 

21.5. Forsikringsselskabet er berettiget til at opkræve gebyr for rykkerskrivelser i henhold ti 
lovgivningens regler herom.

22. Klager

22.1. Hvis en kunde ikke føler at have fået den ydelse, der er aftalt eller er krav på, eller hvis 
sagsbehandlingen trækker unødigt i langdrag, er der ret til at klage. 

22.2. Det kan ske ved at ringe eller skrive til FORSIKRINGSSELSKABET.

22.3. FORSIKRINGSSELSKABETS adresse fremgår af policen og regler for klagebehandlingen, 
kan findes på FORSIKRINGSSELSKABETS hjemmeside. 

23. Værneting og lovvalg

23.1. For denne forsikring gælder lov om forsikringsaftaler nr. 129 af 15. april 1930 med senere 
ændringer, medmindre andet følger af nærværende betingelser eller Certifikatet.

23.2. Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.



Forsikringsbetingelser – Miljøansvarsforsikring 12

WIP – EIL 2017.01

B. GENERELLE KLAUSULER
1. OFAC Sanktioner                        

1.1. FORSIKRINGSSELSKABET og dets genforsikringsselskaber er ikke forpligtet til at foretage 
nogen betaling af skader eller andre krav, yde dækning eller opfylde noget tilsagn eller 
forpligtelser i henhold til denne aftale i det omfang sådan betaling, dækning, tilsagn eller 
forpligtelse ville udsætte FORSIKRINGSSELSKABET eller dets genforsikringsselskaber eller 
dets moderselskab eller dets endeligt kontrollerende ejer for en økonomisk sanktion, forbud 
eller begrænsning i henhold til en resolution besluttet af de Forenede Nationer eller en 
handels- eller økonomisk sanktion, lovregler eller forordninger vedtaget af den Europæiske 
Økonomiske Union, Danmark, United Kingdom eller United States of America. 

2. Automatisk Akkvisitionsklausul

2.1. Forsikringen er udvidet til at dække ethvert selskab, som etableres eller erhverves af sikrede 
i forsikringstiden, hvor sikrede ejer mere end 50 % af aktiemajoriteten eller de facto 
kontrollerer selskabet, såfremt

2.1.1.1. Sikrede meddeler dette til forsikringsselskabet hurtigst muligt og senest 90 dage 
efter etableringen/erhvervelsen eller ved fornyelse af forsikringen – alt efter hvilket 
tidspunkt, der kommer først;

2.1.1.2. Sikrede fremsender de oplysninger forsikringsselskabet anmoder om; og

2.1.1.3. Sikrede accepterer de vilkår og betingelser forsikringsselskabet tilbyder at 
medforsikre selskabet på, herunder eventuel tillægspræmie.

2.2. Denne udvidelse gælder alene for forsikringssteder i Danmark, med mindre dette er skriftligt 
bekræftet af FORSIKRINGSSELSKABET.

2.3. Udvidelsen omfatter ikke skader, der er sket før etableringen/ erhvervelsen og giver ikke 
retroaktiv dækning, med mindre dette er skriftligt bekræftet af FORSIKRINGSSELSKABET. 

3. Lejet grund 

3.1. I situationer hvor det af policen omfattede Forsikringssted er beliggende på lejet grund 
og/eller bliver drevet fra lejede bygninger, tilsigter denne police ikke i en skadesituation at 
stille ejeren/udlejeren af grunden eller bygningerne bedre, end hvis det var sikrede, som 
ejede grunden eller bygningerne.

4. Miljøgodkendelser og spildevandstilladelser

4.1. I tilfælde af skade udspringende fra en aktivitet, hvor der foreligger en miljøgodkendelse eller 
spildevandstilladelse, skal seneste udgave af sådanne fremsendes til 
FORSIKRINGSSELSKABET til brug for sagsbehandling.

5. Risikooplysninger

5.1. De udfyldte og underskrevne spørgeskemaer, rapporter samt øvrig information afgivet til 
brug for FORSIKRINGSSELSKABET’s underwriting indgår som en integreret del af policen.
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6. Nedgravede tanke

6.1. Såfremt dækning fremgår af policecertifikatet, er forsikringen udvidet til at omfatte forurening, 
der udspringer fra nedgravede tanke og tilhørende rørsystemer.

6.2. Nedgravede tanke og tilhørende rørsystemer er alene dækket såfremt:

6.2.1.1. FORSIKRINGSSELSKABET modtager tankattest med information om 
konstruktion, installationsår, volumen og indhold samt godkender seneste tryktest, 
tæthedstest eller lignende test. 

6.2.1.2. de er optegnet på separat policetillæg, og således kan identificeres i tilfælde af 
forureningsskade. Dette gælder tillige sløjfede nedgravede tanke.

6.3. Tankanlæg installeret før 1. april 1970

6.3.1. Der er under policen ingen dækning for krav, undersøgelses- eller oprensningspåbud, som 
helt eller delvist udspringer fra nedgravede tanke/tankanlæg med tilhørende rørsystemer 
installeret før 1. april 1970.

6.3.2. Policen vil dog dække sådanne skader, såfremt sikrede kan dokumentere, at tanken med 
tilhørende rørsystemer, hvorfra forureningen er udsprunget, opfylder følgende betingelser:

6.3.3. Tanken og de tilhørende rørsystemer har undergået en indvendig korrosionsbeskyttende 
renovering, som opfylder kravene i § 46 i tankbekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010 –
Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 

6.3.4. Tanken skal således have undergået en renovering i henhold til én af følgende 
renoveringsmetoder:

6.3.4.1. Etablering af effektiv, udvendig katodisk beskyttelse af anlægget, hvor der benyttes 
påtrykt strøm fra en reguleret ensretter, samt beskyttelse af tanken mod indvendig 
korrosion efter typegodkendte metoder eller

6.3.4.2. Etablering af indvendig belægning, der kan sikre tankens tæthed uden særlig 
beskyttelse mod udvendig korrosion, og etablering af effektiv beskyttelse af 
rørsystemet, udført med de på udførselstidspunktet typegodkendte materialer.

6.3.4.3. Installering af typegodkendt dobbeltvægsystem med overvågning.

6.3.5. Endvidere skal tanken være godkendt til fortsat brug af offentlig myndighed.

6.3.6. Der er således ikke dækning for skader, som udspringer fra nedgravede opbevaringstanke 
med tilhørende rørsystemer, som udelukkende er udvendig katodisk beskyttet jf. 
tankbekendtgørelsens renoveringsmetode nr. 3.

6.3.7. Skader udspringende fra nedgravede tanke med tilhørende rørsystemer installeret før 1. 
april 1970, og som udelukkende er udvendig katodisk beskyttet jf. tankbekendtgørelsens 
renoveringsmetode nr. 3 vil dog være dækket, såfremt sikrede overfor 
FORSIKRINGSELSKABET kan dokumentere, at tanken samt tilhørende rørsystemer på 
skadetidspunktet var godkendt i henhold til kap. 3 i Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 –
Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og 
dieselsalgsanlæg.

6.4. For nedgravede tanke installeret efter 1. april 1970

6.4.1. Det er en betingelse for dækning, at tanken og de tilhørende rørsystemer opfylder kravene i 
kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 – Bekendtgørelse om forebyggelse af jord-
og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg.

6.5. Tanke med ukendt installationsår 

6.5.1. Der ydes ikke dækning for tanke, hvis årgang/alder er ukendt.

6.6. Tryktest, tætningstest el. lign. test
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6.6.1. Forsikringen yder iøvrigt ingen dækning for de tanke, der ikke har kunnet opfylde seneste 
tryktest, tætningstest eller lignende test. Ligeledes ydes der ikke dækning for tanke med 
tilhørende rørsystemer, som ikke opfylder de til en enhver tid gældende offentlige forskrifter 
og regulativer herunder kravene i tankbekendtgørelserne.

7. Transport udenfor forsikringsstedet

7.1. Såfremt dækning fremgår af policecertifikatet, er forsikringen udvidet til at omfatte forurening, 
der opstår ifm. transport udenfor forsikringsstedet.

7.2. Transport betyder flytning af gods:

7.2.1.1. fra det sted, hvor det lades af Sikrede eller en selvstændig fragtfører på Sikredes 
vegne, til det sted hvor det losses/afleveres til modtageren af godset eller stilles til 
dennes disposition; eller

7.2.1.2. ved affald el. lign. når det af Sikrede eller en selvstændig fragtfører på Sikredes 
vegne losses/afleveres på affaldspladsen.

7.3. Transport omfatter også losning og ladning, når dette udføres på vegne af Sikrede.

7.3.1. Dækning er betinget af, at gældende certificering o.lign. regler for transporten er overholdt.

7.4. Transport inkluderer ikke skader:

7.4.1.1. på selve transportmidlet eller det transporterede gods.

7.4.1.2. der opstår efter at godset har nået sin endelige destination, eller skade der opstår 
under transport mens godset midlertidigt ikke er lastet på transportmidlet.

7.4.1.3. forårsaget af fremmed fragtfører, deres agenter eller medarbejdere, for så vidt 
angår person- og tingskade samt oprensningsomkostninger.
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C. DEFINITIONER
1.1. Ord fremhævet med fed skrift har speciel mening og er defineret nedenfor.

1.2. Med Forurening forstås ethvert udslip af fast stof, væske, gas eller termiske påvirkninger, 
herunder røg, damp, sod, syrer, baser, giftige kemikalier, medicin og affald, som rammer 
jord, luft, vand (herunder grundvand) og/eller bygninger på land, og som kan have skadelig 
virkning på grundvand, menneskers sundhed eller miljøet i øvrigt. 

1.3. Som Forurening anses ikke:

1.3.1. udslip eller tilførsel af forurenende stoffer mv., såfremt det forurenende stof er 
naturligt til stede i omgivelserne i det konstaterede omfang,

1.3.2. mikrobiologiske stoffer, dvs. svamp eller bakterier, som reproduceres gennem 
dyrkning af sporer eller deling af celler, herunder mug og virus, uanset om det 
mikrobiologiske stof er levende.

1.4. Biodiversitetsskade betyder fysisk skade på eller ødelæggelse af vand, jord,  beskyttede 
arter eller habitatområder, for hvilke Sikrede er juridisk ansvarlig for i henhold til EU direktiv 
2004/35/EF om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, 
Miljøskadeloven L466 af 17/06/2008 og/eller enhver  anden tilsvarende national lovgivning. 

1.5. Omkostninger til Fareafværgelse betyder: 

1.5.1. omkostninger som er opstået på grund af foranstaltninger, som 
FORSIKRINGSSELSKABET udtrykkeligt har anvist den forsikrede at udføre for at 
undgå og nedsætte effekterne af forureningsforhold, som kan give anledning til en 
skade; 

1.5.2. omkostninger som resulterer fra rimelige foranstaltninger, som er taget på 
forsikringstagerens eget initiativ i god tro, enten for at undgå forureningsforhold, 
som kan give anledning til en skade, eller for at undgå eller reducere enhver 
konsekvens deraf, i det omfang der er overhængende fare for skade. 

1.6. Retableringsomkostninger betyder rimelige og nødvendige omkostninger, der afholdes af 
Sikrede med FORSIKRINGSSELSKABET’s forudgående skriftlige samtykke, hvilket 
samtykke ikke må tilbageholdes urimeligt eller forsinkes, når omkostningerne vedrører 
reparation, udskiftning, eller genopretning af bygninger, driftsanlæg og/eller personligt løsøre 
til samme tilstand som inden skaden indtraf. Sådanne Retableringsomkostninger kan ikke 
overskride nettoværdien af det retablerede forud for behovet for retablering. 
Retableringsomkostninger omfatter ikke omkostninger til forbedringer og værdiforøgelser.

1.6.1. Retablering, herunder såfremt fareafværgelses- eller oprensningsforanstaltninger har 
medført beskadigelse af bygninger eller bygningsdele, erstattes beskadigelsen ved 
anvendelse af gængse byggematerialer og metoder på retableringstidspunktet. Der ydes 
ikke erstatning for beskadigelse af kosmetisk art samt for eventuelle farveforskelle mellem 
erstattede ting og de oprindelige. Hvis værdien af det beskadigede, på grund af slid og ælde 
eller andre omstændigheder før forureningen, var forringet med mere end 30% af 
nyværdien, kan erstatningen reduceres i forhold til værdiforringelsen.

1.6.2. Beskadigelse af haveanlæg i forbindelse med genopretning af forureningsskaden erstattes 
alene med udgiften til nyplantning, dvs. for buske og træer, højst 4 år gamle vækster. Ønsker 
Sikrede ikke at retablere haveanlæg, udbetales ikke erstatning.

1.7. Med Oprensningsomkostninger forstås rimelige og nødvendige omkostninger til 
undersøgelser, oprensning/oprydning, monitorering, fjernelse af jord, vand eller andet, som 
er ramt af Forurening og andre afværgeforanstaltninger, såfremt

1.7.1.1. Sikrede er påbudt eller vil kunne påbydes sådanne foranstaltninger, eller

1.7.1.2. oprensnings- og afværgeforanstaltningerne allerede er foretaget af offentlig 
myndighed eller tredjemand, og Sikrede er erstatningspligtig for de afholdte 
omkostninger.
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1.7.2. Med Oprensningsomkostninger forstås derudover værditabserstatning eller tilsvarende, der 
træder i stedet for en oprensning eller som Sikrede er erstatningspligtig for.

1.8. Tingsskader betyder 

1.8.1.1. Fysisk skade på eller ødelæggelse af enhver tredjeparts løsøre, inklusive den 
afledte brugs- og værdiforrringelse. Dog inkluderer Tingsskader ikke nedsættelse 
af værdien af tredjeparts løsøre, som er eller har været i Sikredes varetægt, uanset 
hvorvidt varetægtsforholdet er etableret ved leje, lån eller Sikredes ensidige 
besiddelse af løsøret. 

1.8.1.2. Tab af brug, men ikke nedsættelse af værdi, af tredjeparts løsøre, som ikke har 
været fysisk beskadiget eller ødelagt. 

1.8.1.3. Biodiversitetsskade

1.8.2. Tingsskader inkluderer ikke nogen form for Oprensningsomkostninger

1.9. Med Forsikringsstedet forstås alene de i policen angivne grunde. 

1.10. Som Sikret/Sikrede anses udover den i policen angivne også enhver tidligere, nuværende 
eller fremtidig medejer, direktør eller ansat, når disse handler i Sikredes tjeneste. Dette 
gælder dog ikke, når vedkommende har bestemmende indflydelse på forsikringstageren, og 
forureningsskaden er indtrådt som en følge af udvist forsæt eller grov uagtsomhed hos 
vedkommende.


