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- Professionel ansvarsforsikring for rådgivere.
- Entreprenørens ansvarsforsikring.
- Bygherreansvarsforsikring.
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Underrådgiver

- Medsikret/egen ansvarsforsikring
- Tilstrækkelig forsikringssum
- Selvrisiko

3



Rådgiverens egen forsikring - checkliste

- Svarer arbejdsopgaven til den forsikrede risiko?
- Svarer forsikringssummen til den maksimale risiko (jf. rådgiveraftalen)?
- Er underrådgiver ansvarsforsikret/medsikret?
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Omprojektering

Forsikringen dækker ikke erstatningskrav vedr. tab, som skyldes den tid, sikrede 
i tilfælde af en indtrådt forsikringsbegivenhed anvender på sagens opklaring og 
udbedring, herunder omprojektering og tilsyn i forbindelse hermed – uanset om 
arbejdet udføres af sikrede selv.
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Videregående ansvar
Eks. 1

Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af et tilsagn 
fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et 
videregående ansvar end, hvad der følger af almindelige 
erstatningsregler
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Videregående ansvar
Eks. 2 

Forsikringen dækker ikke krav, der skyldes, at sikrede har påtaget sig et ansvar,
der ligger ud over sikredes almindelige erstatningsansvar i henhold til gældende
ret, herunder krav, som alene støtter sig på, at sikrede har påtaget sig
forpligtelser, der er videregående, end hvad der efter almindelige
erstatningsregler er gældende for virksomheder af den pågældende art.
Tilsvarende gælder for tilsagn om betaling af erstatning, der overstiger den, der
skulle have været lagt, dersom pågældende tilsagn ikke var givet.
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Indirekte tab

Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af driftstab, tidstab, 
avancetab og lignende indirekte tab.
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ABR 89

6.2.4. Rådgiveren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

ABR 18

§ 50. Rådgiveren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte 
tab.
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ABR 89: Skal være vedtaget som aftalegrundlag for rådgivningsydelsen.
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Forsinkelse m.v.

Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af, at afgivne tilsagn om 
størrelsen af omkostninger eller længden af tidsterminer ved et projekt viser sig 
at være forkerte, herunder krav om betaling af strafbøder og bøder for 
overskridelse af tidsfrister.

Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af forsinkelser af enhver art, 
selv om sådanne forsinkelser står i forbindelse med et under policen i øvrigt 
dækningsberettiget forhold.
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Anmeldelse

Forsikringsbetingelser

Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal 
det uden ophold anmeldes til [forsikringsselskabet].

Sikrede er forpligtet til at yde [forsikringsselskabet] enhver bistand til sagens 
oplysning og afslutning.
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Forsikringsaftalelovens § 21

Stk. 1. Er forsikringsbegivenheden indtrådt, skal den sikrede uden ophold give 
selskabet meddelelse derom, hvis han i den anledning vil rejse krav mod dette.

Stk. 2. Forsømmer den sikrede dette, er selskabet ikke ansvarligt i videre 
omfang, end det ville have været, hvis sådan meddelelse var givet. Gøres det 
antageligt, at selskabet på grund af forsømmelse er blevet afskåret fra at oplyse 
omstændigheder, som ville ophæve eller begrænse dets ansvar, afgøres det 
under hensyn til de foreliggende omstændigheder, om erstatning skal ydes og i 
bekræftende fald med hvilket beløb.

13



Forsikringsaftaleloven § 22

Stk. 1. Den sikrede skal, hvis han rejser krav mod selskabet, give dette alle ham 
tilgængelige oplysninger om forhold, som kan være af betydning for 
bedømmelsen af forsikringsbegivenheden, for fastsættelsen af det beløb, 
selskabet skal yde, eller for de dækningskrav, selskabet måtte have mod andre.

Stk. 2. Forsømmer den sikrede at give sådanne oplysninger, har dette den i §
21, 2. stk., angivne virkning.
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Selvrisiko

Forsikringstageren betaler selv XX kr. af enhver ansvarspådragende skade.

Forsikring & Pension:

En selvrisikobestemmelse som den i sagen omhandlede fortolkes i praksis 
således, at hver enkelt ansvarspådragende handling anses som en selvstændig 
ansvarsskade på ting.
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ENTREPRENØRENS ANSVARSFORSIKRING
Erhvervs- og produktansvarsforsikring
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Svarer den forsikrede risiko angivet på policen til den arbejdsopgave, 
entreprenøren konkret har påtaget sig?
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Formuetab

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller 
ting under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed ...

Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af 
en af forsikringen dækket person- eller tingsskade.
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Skade på arbejdsobjektet
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting
...
Som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden 
grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af, 

Som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på 
anden måde bearbejde eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets 
udførelse.

Forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke fremkommer rettidigt 
eller ikke præsteres rettidigt.

Forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og 
jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, 
nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre 
grundvandsreguleringer.
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Grov uagtsomhed

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt eller 
under selvforskyldt beruselse.

Forsikringen dækker ikke skade på ting, når skaden skyldes sikredes grove 
tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger.
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Højesteret om grov uagtsomhed:

Har skadevolders adfærd indebåret en indlysende risiko for den faktisk indtrådte 
skade.

21



BYGHERREANSVARSFORSIKRING

Undtagelse for ”farligt arbejde”?
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U.2008.833V
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Arbejdsmiljølovens § 37

Stk. 1. Ved bygge- og anlægsvirksomhed, hvor flere arbejdsgivere er 
beskæftiget på samme arbejdssted, skal bygherren planlægge, afgrænse og 
koordinere foranstaltningerne til fremme af de ansattes sikkerhed og sundhed.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om bygherrens 
pligter efter stk. 1, herunder om
...

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at bygherren efter 
anmodning skal dokumentere over for Arbejdstilsynet, at koordinator har den 
fornødne viden om og uddannelse i eller de fornødne kvalifikationer inden for 
sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål ...
…

Stk. 6. Bygherren skal i øvrigt medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge-
og anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
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