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Försäkringar
1. TILLSTÅND, ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGAR
Leverantören har det fulla ansvaret för att utverka alla tillstånd och bemyndiganden som
krävs för att fullgöra avtalet i enlighet med de lagar, förordningar och krav som gäller.
Leverantören ska inneha företags och ansvarsförsäkring som täcker de åtaganden
leverantören har enligt detta avtal. Leverantören svarar gentemot Beställaren enligt lag och
gällande rätt för skador som leverantören orsakat. Leverantören ska inneha försäkring för
verksamheten som håller Beställaren skadefri gentemot tredje part. Beställaren är inte
skyldig att ersätta leverantören för skador på dennes personal, anläggning och material.
Försäkringar ska tecknas och vidmakthållas under hela avtalsperioden. Bevis om att ovan
nämnda försäkringar har tecknats ska överlämnas till Beställaren senast vid avtalsstart.
Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till Beställaren senast en vecka före
det att försäkringen går ut.
Gällande prisbasbelopp baseras på värdet för prisbasbeloppsnivå för vid skadetillfällets
gällande nivåer. Försäkringsbevis skall som senast sändas till Beställaren direkt efter
undertecknande av avtal.

a. ANLÄGGNINGAR
Leverantören skall ha försäkringsskydd avsett för ändamålet och stå i relation med
uppdraget.
Generellt gäller följande:
Beställaren skall alltid vara medförsäkrad
•

•

•

Leverantörens ansvarsförsäkring vara lägst 20 miljoner kronor, med undantag för
arbete vid anläggningar enligt nedan, där Leverantörens ansvarsförsäkring skall
vara lägst 50 miljoner kronor, självrisken får vara maximalt 3,0 basbelopp)
Försäkringsbevis skall utan uppmaning tillställas Beställaren detta skall ske innan
arbetet påbörjas samt utan uppmaning vid försäkringens förnyelse och under hela
garantitiden.
Leverantören skall, i förekommande fall, teckna och vidmakthålla
Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada med lägst ett försäkringsbelopp om 10
miljoner kronor. Självrisken får vara maximalt 3,0 basbelopp).
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•

•

Leverantören skall, i förekommande fall, teckna och vidmakthålla ROT-försäkring
gällande för av Leverantören berörd av Beställaren tillhörig egendom,
försäkringsbeloppet skall vara lägst 5 miljoner kronor. (dock aldrig överstigande
byggnads värde) Självrisken får vara maximalt 1,0 basbelopp)
Ovanstående gäller ej för transporter vid lossning och lastning till eller från
anläggningarna

b. FÖRHÖJT FÖRSÄKRINGSSKYDD
För arbeten som utförs vid följande anläggningar, med reservation för tillkommande
anläggningar, krävs särskilt förhöjt försäkringsskydd avseende Leverantörs
ansvarsförsäkring, försäkringsbelopp skall vara lägst 50 miljoner kronor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitberget, Vitberget 1:26
Skelleftehamn, Ytterursviken 1:238
Rönnskär, Skelleftehamn 2:6 & 2:15
Bodbyn, Bodbyn 12:11
Antholmen, Skellefteå Präsbord 2:11
Rackejaur, Skäppträskåheden 7:1
Ytterberg, Skäppträskåheden 3:5
Örträsk, Malånäset 1:7
Vargfors, Örträsk 2:1
Stålberget, Frostkåge 13:22
Rengård, Petiknäs 2:69
Finnfors, Plan 1:2
Krångfors, Forsbacka 1:32
Båtfors, Långdal 3:2 & 3:1
Ställverk Högnäs
Ställverk ST 80 Lycksele
Fastigheten, Sirius 16
Sällsjö Kraftstation
Krångfors Kraftstation
Finnfors Kraftstation samt kontorsbyggnad
Selsfors Kraftstation
Granfors Kraftstation
Rengård Kraftstation
Båtfors Kraftstation
Grytfors Kraftstation
Rebnis Kraftstation
Slagnäs Kraftstation
Bergnäs Kraftstation
Klippen Kraftstation
Hedensbyn Hallen 11, Skellefteå
Skellefteåhamn, Pelletslagerbyggnad
Kraftvärmeverket, Malå
Forsbacka Värmeverk, Lycksele
Skogsbacka Kraftvärmeverk, Lycksele
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c. TEKNISKA KONSULTER/LEVERANTÖRER
•

Leverantören skall ha försäkringsskydd motsvarande ABK09 kap 5 försäkring

•

Med undantag för arbete vid anläggningar enligt ovan, där försäkringsbeloppet i
ABK09 kap 5 ändras till lägst 360 basbelopp/skada, självrisken får vara maximalt
1,0 basbelopp (här kan man även acceptera 3-5,0pbb om man har kontroll på vilket
bolag som är leverantör)
Försäkringsbevis skall utan uppmaning tillställas Beställaren innan arbetet påbörjas
samt utan
Uppmaning vid försäkringens förnyelse och under hela garantitiden för
entreprenaden
Skellefteå Kraft koncernen accepterar inte i något fall begränsning till arvodets
storlek

•
•
•

d. Projektförsäkring
I förekommande fall kan så kallad projektförsäkring tecknas. Detta innebär att försäkringen
tecknas av Beställaren och Leverantören är då medförsäkrad.

