
 
        V 068:2 T4:2 
SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING 
 
Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. 
 
 C4.  KONSULTANSVAR  
(ingår om det anges i försäkringsbrevet) 
 
Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som 
gällde det år skadan upptäcktes. 
 
01.  Vem försäkringen gäller för 
 
 Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den försäkrade) och avser uteslutande 

rådgivande verksamhet av det slag som anges i försäkringsbrevet. 
 
 Anm.  
 Med rådgivande verksamhet avses enbart utförande av beräkningar, ritningar, 
 beskrivningar, råd eller anvisningar. 
 
02.  När försäkringen gäller 
 
 Försäkringen gäller för skada som upptäcks under den tid försäkringen är i kraft. 
 Gentemot kontraktspart gäller försäkringen för skador som upptäcks inom 10 år 
 från  den dag uppdraget slutförts eller annars upphört. 
 
03.  Var försäkringen gäller 
 
 Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden och som avser där befintlig 

verksamhet, byggnad, anläggning eller annat objekt. 
 
11.  Vad försäkringen gäller för 
 
11.1  Konsultansvar 
 Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person-, sak- och ren 

förmögenhetsskada enligt Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom 
arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK) och enligt allmänna skadeståndsrättsliga 
regler och som vållas genom fel i beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller 
anvisningar. 

 
 Försäkringen gäller dock inte för ersättningsskyldighet enligt åtagande därutöver. 
 
11.2  Åtagande 



 Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som överstiger avtalad 
självrisk åtar sig bolaget gentemot den försäkrade att 

 • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger 
 • förhandla med den som kräver skadestånd 
 • föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid 

betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas 
eller åläggs att betala och som denne inte kan få ut av motpart eller annan, även 
om försäkringsbeloppet därigenom överskrids, samt att 

 • betala det skadestånd som överstiger avtalad självrisk och som den försäkrade är 
skyldig att utge enligt ABK eller i övrigt gällande skadeståndsrätt. 

 
 
12.  Vad försäkringen inte gäller för 
 
12.1 Försäkrade, delägare, konsultgruppavtal 
 Försäkringen gäller inte för  
 *   skada som tillfogas den försäkrade eller delägare i den försäkrade rörelsen, 
 *   skada som vid konsultgruppavtal orsakas av annan än den försäkrade. 
  
12.2 Utfästelse och garanti 
 Försäkringen gäller inte för skada i den mån skadeståndskravet endast kan grundas 
på  uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti. 
 
12.3 Estetisk skada 
 Försäkringen gäller inte för skada som består i att objekt eller del därav ifråga om 

utformning, material m m erhållit ett ur utseendesynpunkt inte tilltalande utförande. 
 
12.4 Försening 
 Försäkringen gäller inte för skada som är en följd av att uppdrag eller del därav inte 

redovisats i rätt tid. 
 
12.5 Böter, viten, rättegångskostnader i brottmål 
 Försäkringen gäller inte för böter, viten, ersättning med karaktär av straffskadestånd 

och inte heller rättegångskostnader i samband med brottmål. 
 
12.6 Hävt avtal 
 Försäkringen gäller inte för skada som är en följd av att avtal mellan den försäkrade 

och uppdragsgivaren hävs. 
 
12.7 Fältarbete 
 Försäkringen gäller inte för sådant ansvar som kan åläggas den försäkrade till följd 

av installation, entreprenad, ingrepp i annans byggnad eller anläggning eller 
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 rådgivande verksamheten. 

 
 Försäkringen gäller inte för skada som uppkommer vid befattning med eller fysiska 
 ingrepp i anläggning såsom provning, tester, igångkörning, intrimning eller 
 felsökning. 
 



 
 
 
 
12.8 Förutsebar skada    
 Försäkringen gäller inte för skada som uppkommit under sådana omständigheter att 
 det för den försäkrade eller hans anställda i ansvarig ställning borde ha stått klart att 
 skada skulle komma att inträffa eller att den försäkrade vid försäkringens 
 begynnelsedag ägde kännedom om skadan. 
 
12.9 Avhjälpande 
      Försäkringen gäller inte för kostnader som har samband med avhjälpande av fel i 
 handlingar. 
 
12.11 Annan försäkring och arbetsskada 

Försäkringen gäller inte till den del ersättning kan lämnas genom arbetsskade-
försäkring, socialförsäkring, patientförsäkring, annan gällande försäkring, annan 
ersättningsform eller som tjänsteförmån. 

 
 Försäkringen gäller dock om regressrätt föreligger mot den försäkrade. 

 
 Anm. 
 Med arbetsskada avses skada till följd av olycksfall i eller under färd till och från 
 arbetet samt annan skadlig inverkan i arbetet. 
 
  
31.  Föreskrifter 
 
31.1  Allmänt 
 Den försäkrade ska iaktta 
 * de föreskrifter som anges i försäkringsbrevet 
 * att dokumentation i form av konstruktionsritningar, tillverkningsplaner, recept, 

instruktioner, bruksanvisningar, avtal, garantier och liknande handlingar i rimlig 
omfattning förvaras och på bolagets begäran företes när det kan vara av betydelse 
för att kunna fastställa om skadeståndsskyldighet föreligger. 

 
31.2  Påföljd vid åsidosättande av föreskrift 
 Har den försäkrade inte iakttagit sina skyldigheter enligt föreskrifterna i C.31.1 och 

har detta varit till väsentligt men i utredning om skadeståndsfrågan görs ett avdrag 
med 20 % av annars betald ersättning, dock med lägst ett halvt och högst tio 
basbelopp. 

 
32.  Åtgärder vid skada 
 
32.1  Räddningsplikt 
 Den försäkrade ska efter förmåga försöka 
 • avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående 
 • begränsa skada som redan inträffat. 
 



 Den försäkrade ska vidare medverka till att i förekommande fall återkravsrätten mot 
tredje man bevaras. 

 
 
 
32.2  Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt 
 Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte iakttagit sin 

räddningsplikt enligt ovan, och om det kan antas att detta varit till men för bolaget, 
är bolaget berättigat till skäligt avdrag på ersättningsbelopp, som annars bort utgå 
eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet. 

 
32.3  Anmälan om skada 
  Den försäkrade ska inom sex månader från det att han fått kännedom om 

försäkringsfallet anmäla detta till bolaget. Anmäls försäkringsfallet senare kan 
försäkringsersättningen sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till 
omständigheterna. 

 
32.5  Uppgörelse i godo 
 Om bolaget så begär är den försäkrade skyldig att medverka till uppgörelse i godo 

med den skadelidande. Den försäkrade har dock inte rätt att utan bolagets tillåtelse 
medge skadeståndsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning. 
Iakttar den försäkrade inte av bolaget lämnade föreskrifter är bolaget fritt från 
ansvarighet om inte kravet uppenbart var lagligen grundat. 

 
 Har bolaget förklarat sig villigt att göra upp i godo med den som kräver skadestånd 

är bolaget fritt från skyldighet att ersätta därefter uppkommen kostnad och att företa 
ytterligare utredning. 

 
32.6  Bedrägliga uppgifter 
 Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för 

skadans bedömning kan ersättningen bortfalla eller begränsas. 
 
32.7  Polisutredning och rättegång 
 Har den försäkrade i sak som kan beröra försäkringen kallats till förhör inför 

polismyndighet eller annan myndighet eller har han i sådan sak instämts till domstol, 
ska han omedelbart underrätta bolaget härom. Bolaget äger rätt att efter samråd med 
den försäkrade utse rättegångsombud samt lämna denne för rättegången erforderliga 
anvisningar och instruktioner. 

 
32.8  Utredning 
 Den försäkrade är skyldig att efter bolagets begäran utan ersättning verkställa de 

utredningar, analyser och undersökningar inom den försäkrades verksamhet som är 
av betydelse för att bedöma skadefallet och den försäkrades ansvarighet.  

 
42.  Självrisk 
 Självrisken är 1 basbelopp vid varje skada, om inte annat anges i försäkringsbrevet. 
 
 Varje fel eller försummelse i ritningar, beskrivningar, beräkningar, råd eller 

anvisningar anses härvid 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. 

 
 
 
43.  Skadeersättningsregler 
 
 Bolaget ersätter 
 • kostnaderna enligt C.11.2 
 • räddningskostnader enligt C.43.2 
 med avdrag för självrisk enligt C.42. 
 
43.1  Högsta ersättning 
 För samtliga skador till följd av ett uppdrag är bolagets ersättningsskyldighet 

begränsad till det i försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet. 
 
 För skador som uppkommer till följd av flera uppdrag och som upptäcks under ett 

och samma försäkringsår är bolagets ersättningsskyldighet dessutom begränsad till 
högst tre gånger det i försäkringsbrevet angivna beloppet. 

 
 Dessa begränsningar gäller även om skadeståndsanspråk ställs mot flera försäkrade, 

som omfattas av samma försäkringsavtal. 
 
43.2 Räddningskostnad 
 Om den försäkrade haft utgift (räddningskostnad) för att begränsa omedelbart 

förestående eller inträffad skada som kan föranleda skadeståndsskyldighet som 
omfattas av försäkringen, lämnas ersättning om åtgärderna med hänsyn till 
omständigheterna varit skäliga. 

 
43.3  Tidpunkt för betalning av ersättning och räntebestämmelser 
 Ersättning ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som 

åligger honom enligt C.32. 
 
 Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan, betalas dröjsmålsränta enligt 

räntelagen. Ränta betalas dock inte om den är mindre än 1 % av basbeloppet. 
 
 Bolaget betalar inte den ränta som beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad 

som ankommit på honom enligt C.32. 
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