
  
 

 

Entreprenöransvar motor
 
tilläggsförsäkring avseende utökat skydd för entreprenörer 
i anslutning till försäkring för motorredskap 
särskilda villkor 1 juli 2009 
För försäkringen gäller också våra allmänna motorvillkor för företag och villkoren för den 
allmänna ansvarsförsäkringen, t.ex. våra allmänna försäkringsvillkor K708 för kombinerad 
företagsförsäkring. Skador ersätts alltid enligt gällande villkor och försäkringsbrev. 

Försäkringen kompletterar företagets allmänna ansvarsförsäkring i If! 



   

 
 
 

Viktig information
 

Försäkringsvillkoret innehåller en mängd bestämmelser. Vi har valt ut några viktiga 
som du bör läsa snarast. Det är den fullständiga texten i försäkringsvillkoren tillsam
mans med uppgifterna i försäkringsbrevet och andra försäkringshandlingar som 
bestämmer innehållet i försäkringsskyddet. 

vad försäkringen gäller för 
Vilka försäkringsformer som ingår i avtalet och vilka vi erbjuder framgår av försäk
ringsbrevet. 

Villkorets allmänna bestämmelser gäller för alla försäkringsformer i villkoret. 

Villkorspunkterna bildar sammanhängande avsnitt om de har samma inledande siff
ror. T.ex. gäller vad som står i punkt 3 även för punkt 3.1, 3.1.1, 3.1.1.1, 3.2, 3.2.1 och 
3.2.1.1 osv. Det som står i punkt 3.1 gäller även för 3.1.1 och 3.1.1.1, men inte för det som 
står i 3.2, 3.2.1 eller 3.2.1.1, om det inte särskilt anges. 

viktiga begränsningar 
– Försäkringen gäller inte för alla händelser. 
– Föreskrifterna i villkoren måste följas. 
– Försäkringen gäller inte överallt. 
– Försäkringsbeloppen är mer begränsade i vissa fall. 

Se nedan om några väsentliga händelser som inte omfattas, föreskrifter som ska följas 
och var försäkringen gäller. I villkoren finns närmare information om hur försäkring
en gäller och när det finns föreskrifter. Uppgift inom parentes avser villkorspunkt eller 
hänvisning till annat villkor, där du kan läsa den fullständiga villkorslydelsen. 

händelser 
Försäkringen är avsedd för företag som bedriver entreprenadverksamhet med motor
redskap, och vars samtliga fordon och motorredskap är försäkrade hos oss. 

Bedriver företaget annan verksamhet så gäller inte entreprenöransvarsförsäkringen (3)! 

För att entreprenöransvarsförsäkringen ska gälla fullt ut måste samtliga motorredskap 
ha försäkringen (5.2). 

Rivnings-, byggnads, rörläggnings- och sprängningsarbete får inte överstiga viss pro
centsats av företagets omsättning och entreprenadsumman får heller inte överstiga 
visst belopp per uppdrag. Gör den det gäller inte entreprenöransvarsförsäkringen i 
alla delar (3.4). 
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säkerhetsföreskrifter 
Syftet med dessa är att förebygga och begränsa skador. Föreskrifterna ska följas av alla 
i företaget, men även av andra som ni har anlitat, t.ex. underentreprenörer eller andra 
uppdragstagare (4.3.3:b). 

Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen vid skada minskas eller helt utebli, efter 
vilken betydelse det haft för skadans uppkomst och omfattning (If-8183 punkt 1.6, 
If-7086 punkt 1.6 eller motsvarande punkt i allmänna bestämmelser AA800, beroende 
på vilken allmän ansvarsförsäkring försäkringstagaren omfattas av). 

var försäkringen gäller 
Entreprenöransvarsförsäkringen gäller i Sverige, Danmark, Finland och Norge. 

ersättning 
För ansvarsförsäkring gäller särskilda regler beroende på bl.a. villkor, lagar och 
branschöverenskommelser etc. 

Försäkringsbeloppen för vissa skador är starkt begränsade (5), det gäller 
– Ren förmögenhetsskada. 
– Skada på det som lyfts eller transporterats. 
– Skada på entreprenaden. 

självrisk 
Den självrisk som gäller vid de flesta skador för försäkringsformen står i försäkrings
brevet. I några fall är självrisken förhöjd (5.3.1). 
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1. Grundvillkor 

Detta villkor avser utökning av allmän ansvarförsäkring. 
Bestämmelserna i den allmänna ansvarsförsäkringen åter
ges därför inte här, utan återfinns i villkoren för denna. 

a) För den som har åkarförsäkring gäller försäkring
en enligt våra allmänna motorförsäkringsvillkor för 
företag – åkarförsäkring (Ifs trycksaksnr If-8183) och 
våra allmänna försäkringsvillkor K708 för kombine
rad företagsförsäkring i vissa delar. 

b) För den som har rörelseförsäkring gäller försäkringen 
enligt våra särskilda villkor rörelseförsäkring motor 
(Ifs trycksaksnr If-7086) och våra allmänna försäk
ringsvillkor K708 för kombinerad företagsförsäkring 
i vissa delar. 

c) För den som har eller är medförsäkrad i annan allmän 
ansvarsförsäkring i If gäller de villkor som meddelats 
för den försäkringen. 

Det innebär att det finns ytterligare bestämmelser i de 
villkoren om 
– när försäkringen gäller 
– vem försäkringen gäller för 
– vad försäkringen inte gäller för 
– säkerhetsföreskrifter 
– självrisk 
– åtgärder vid skada och ersättningsregler. 

De ovan nämnda villkoren gäller med ändring av vad 
som anges i detta villkor. 

Numreringen i detta villkor följer inte den i grundvill
koren enligt ovan. 

2. Var försäkringen gäller 

Försäkringen gäller vid verksamhet inom Sverige, 
Danmark, Finland och Norge. 

3. Försäkrad verksamhet 

3.1 motorredskap 
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som framställs 
mot försäkrad i entreprenadverksamhet 
a) som utförs med försäkrat motorredskap 
b) som har direkt samband med sådan entreprenad 

verksamhet som utförs med försäkrat motorredskap* 
c) vid skada på gods i samband med lyft eller trans

port med försäkrat motorredskap. 

*T.ex. att föraren tillfälligt går ut ur motorredskapet och 
utför en åtgärd för hand, som inte kan eller bör utföras 
med motorredskapet. 

Det finns särskilda begränsningar för vissa verksamhe
ter, se punkt 3.4. 

3.1.1 hyrt eller lånat motorredskap 
Om försäkringstagaren inte kan använda det försäkrade 
motorredskapet pga. skada, reparation eller service så gäl
ler försäkringen enligt punkt 3.1 för likvärdigt hyrt eller 
lånat motorredskap, i stället för det försäkrade. Ersätt
ningsmotorredskapet omfattas av försäkringen i högst 
14 dagar i följd. Försäkringstagaren måste visa att det 
försäkrade motorredskapet inte har kunnat användas. 

3.2 grustag 
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som framställs 
mot försäkrad i entreprenadverksamhet i grustag tillhö
rande den försäkrade rörelsen. 

Det finns särskilda regler om nedsättning av skadeer
sättningen, se punkt 5.2. 

3.3 annan verksamhet 
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som framställs 
mot försäkrad i entreprenadverksamhet rörande riv
nings-, byggnads-, rörläggnings- och sprängningsar
bete, även om den utförts på annat sätt än enligt punkt 
3.1 och 3.2. 

Det finns särskilda begränsningar för dessa verksamhe
ter, se punkt 3.4. 

Det finns särskilda regler om nedsättning av skadeer
sättningen, se punkt 5.2. 

3.4 särskilda begränsningar för vissa 
verksamheter 
Försäkringen gäller inte för entreprenadverksamhet 
som överstiger nedan angiven omfattning. 
a) Rivningsverksamhet som utgör mer än 25 % av hela 

den försäkrade verksamhetens årsomsättning eller upp
drag där entreprenadsumman överstiger 5 basbelopp. 

b) Byggnads- och rörläggningsverksamhet som sam 
manlagt utgör mer än 10 % av hela den försäkrade 
verksamhetens årsomsättning eller uppdrag där 
entreprenadsumman överstiger 5 basbelopp. 

c) Sprängningsarbete där entreprenadsumman för 
uppdraget överstiger 5 basbelopp. 
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4. Vad försäkringen gäller för 

4.1 person- och sakskada 
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för per
son- och sakskada som följer av samordningsansvaret 
enligt 3 kap 7 § arbetsmiljölagen och som den försäk
rade enligt avtal övertagit från byggherren. 

Försäkringen omfattar dessutom sådan förmögenhets
skada som är en direkt följd av en enligt detta villkor 
ersättningsbar person- eller sakskada. 

4.2 omhändertagen egendom 
Med upphävande av allmänna ansvarsförsäkringens 
villkor gäller försäkringen för skada på omhändertagen 
egendom. 

4.2.1 försäkringen gäller 
dock inte för skada på 
a) egendom som den försäkrade eller för hans räkning 

annan person hyrt eller leasat 
b) motordrivna fordon, luftfartyg, fartyg eller båtar som 

den försäkrade eller någon som denne ansvarar för 
har omhändertagit, lånat eller annars nyttjat. 

4.3 skada på entreprenaden 
Med upphävande av allmänna ansvarsförsäkringens 
villkor gäller försäkringen för oförutsedd fysisk skada 
på eller förlust av material och nedlagt arbete i entre
prenaden. 

4.3.1 försäkringen gäller dock inte för 
skada 
a) som beror på förslitning, korrosion och liknande eller 

som kan avhjälpas med normal service och justering. 
b) genom olovligt brukande, bedrägeri och försking

ring. 
c) p.g.a mögel och röta som inte har samband med 

ersättningsbar skadehändelse. 
d) på egendom som stadigvarande förvaras i fordon. 
e) genom fel i material, fel i utfört arbete och skada på 

utfört arbete p.g.a fel i material. 

4.4 ren förmögenhetsskada 
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för för
mögenhetsskada som inte har samband med person- 
eller sakskada, enligt följande. 

4.4.1 miljöskada 
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för miljö
skada orsakad av entreprenadverksamhet. 

Med miljöskada avses såväl person- och sakskada som 
ren förmögenhetsskada enligt 32 kap. miljöbalken 
(1998:808) eller andra grannelagsrättsliga regler. 

Miljöskada som består i eller är en följd av oförutsedd 
förändring av grundvattennivån, omfattas av försäk
ringen om skadan upptäcks under försäkringstiden och 
inom två år efter utförandet av arbetet. 

4.4.2 småhusentreprenad 
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för 
ren förmögenhetsskada enligt Allmänna bestämmel
ser för småhusentreprenader (ABS-05) punkt 19 och 
Konsumenttjänstlagen (1985:716) §§ 31-35. 

Försäkringen omfattar dock inte kostnad som är en 
följd av försening i leverans. 

4.4.3 nyckelförlust 
a) Försäkringen ersätter skälig kostnad för ändring, 

eller om så erfordras, byte av lås i fastigheter inom 
Sverige i samband med att omhändertagen nyckel 
förkommit. 

Ersättning betalas dock inte om nyckeln var märkt 
med namn och eller adress i klartext. 

Polisanmälan ska alltid ske och kopia av denna läm
nas till If. 

b) Säkerhetsföreskrifter 
Nycklar får inte lämnas obevakade utan att vara 
inlåsta. 

Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen vid skada 
minskas eller utebli enligt punkt 1.6), i de allmän
na motorförsäkringsvillkoren för företag – brott mot 
säkerhetsföreskrift – samma punkt i Ifs rörelseförsäkring 
motor eller motsvarande punkt I allmänna bestämmel
ser AA800, beroende på vilken allmän ansvarsförsäkring 
försäkringstagaren omfattas av. 

4.4.4 kvalitetsansvar enligt 
plan- och bygglagen 
Försäkringen omfattar den skadeståndsskyldighet som 
kan åläggas riksbehörig eller av byggnadsnämnd god
känd kvalitetsansvarig anställd hos försäkringstagaren. 
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5. Försäkringsbelopp 

Nedan angivna belopp utgör den högsta sammanlagda 
ersättning som If betalar för skadestånd inklusive ränta, 
utrednings-, förhandlings-, rättegångs-, skiljemanna-, 
röjnings- och räddningskostnader. 

Med utrednings- och förhandlingskostnader avses kost
nad för arbete som utförs av annan än Ifs personal. 

5.1.1 skada på det som lyfts 
eller transporterats 
Vid skada på egendom som försäkrad eller för hans 
räkning annan person lyfter eller transporterar lämnas 
vid varje skada med mobilkran ersättning med högst 
15 basbelopp och med andra motorredskap högst 10 
basbelopp. 

För samtliga skador som inträffar under ett försäkrings
år lämnas ersättning med högst 60 basbelopp. 

5.1.2 skada på entreprenaden 
500 000 kr per försäkringsår. 

5.1.3 ren förmögenhetsskada 
Försäkringsbeloppet är 
a) 2 000 000 kr per skadehändelse och 5 000 000 kr 

för samtliga skador som inträffat under samma för
säkringsår vid nyckelförlust 

b) 2 000 000 kr per försäkringsår vid annan skada som 
inte har samband med person- eller sakskada. 

5.1.4 annan skada 
Försäkringsbeloppet är 50 Mkr per skada. För samtliga 
skador som inträffar under ett försäkringsår begränsas 
åtagandet till 100 Mkr. 

5.2 underförsäkring 
Särskilda bestämmelser vid skada enligt punkt 3.2 och 
3.3. 

Samtliga motorredskap som försäkringstagaren äger 
eller leasar ska ha entreprenöransvarsförsäkring, annars 
föreligger underförsäkring. 

Vid underförsäkring betalar vi endast ersättning för så 
stor del som antal motorredskap som har entreprenör
ansvarsförsäkring utgör av det sammanlagda antal som 
försäkringstagaren har enligt ovan. 

5.3 självrisk 
Självrisken framgår av försäkringsbrevet. Självrisken 
dras av från det beräknade ersättningsbeloppet. 

5.3.1 förhöjd självrisk 
Självrisken är dock förhöjd till 10 % av skadebeloppet, 
dock lägst 50 % av basbeloppet och högst 5 basbelopp, 
vid sprängningsarbete och vid skada på ledningar och 
kablar i marken genom markarbete. 
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If Skadeförsäkring AB (publ), Säte: Stockholm 
Huvudkontor: Barks väg 15, Solna Org.nr: 516401-8102 
Postadress: 106 80 Stockholm 

Villkor för och i samband med 
företagsmotorförsäkring 
allmänt 
– Allmänna försäkringsvillkor företagsmotor (If-8183). 

lastbils-, buss-, taxi-, budbils- och maskinägare 
– Entreprenöransvar (IF-8745). 
– Rörelseförsäkring (IF-7086).
– Åkar- och rörelseförsäkring, kompletterande ansvars-, egendoms- och avbrottsvillkor (K708).
– Åkar- och rörelseförsäkring, kompletterande rättsskyddsvillkor (K706). 

transportöransvar 
– Kompletterande villkor, de s.k. ”ILA-villkoren” (TR701). 

fordonshandel 
– Flytande försäkring, egna och kunders fordon (IF-8179). 
– Flytande försäkring, bedrägeri (IF-7358). 

övrigt 
– Transporterad egendom, s.k. ”GVP-försäkring” (IF 30028). 
– Specialförsäkring Företagsmotor (IF-7170). 

If biljour – dygnet runt 
företagsförsäkring 

bilbärgning i sverige 
0771-44 10 44 

skadeärenden, dygnet runt – if assistans 
0771-815 818, eller anmäl skadan via internet www.if.se eller skicka mejl till skadeservice@if.se 

försäkringsärenden dagtid 
se försäkringsbrevet. 
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