ANVISNING

Anvisning- försäkring - egendomsskada,
följdskada, ansvar
Riskanalys för att förebygga skador
Egendomsskada - förebyggande av ; försäkring
Syftet med anvisningen är att:
* förebyggande arbete skall minimera skador och förluster
* när skada uppstår skall det snabbt finnas medel tillgängligt för att återskaffa skadad funktion
Lagen kräver att:
* riskanalys genomförs
* lämpliga åtgärder vidtas för att begränsa och förebygga skador och förluster
Denna anvisning grundar sig på:
* SFS 1995:1300, Förordning om statliga myndigheters riskfinansiering
* SFS 1995:1301. Förordning om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
* Rektors beslut nr 96/96, Avtal om riskfinansiering, Dnr 930-233-06, Doss 313
* Rektors beslut nr 438/98, Dnr 930-662-98, Doss 83
* Nya försäkringsvillkor från Kammarkollegiet gällande fr o m 2010-05-01
Länkar:
Förordning(1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering
www.notisum.se/rnp/sls/lag/19951300.htm
Förordning(1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
www.notisum.se/rnp/sls/lag/19951301.htm
KTH:s tecknade försäkring med Kammarkollegiet omfattar:
1. Egendomsförsäkring
2. Följdskadeförsäkring
3. Ansvarsförsäkring
4. Utlandsförsäkring
Kammarkollegiets försäkringsvillkor från och med 1 maj 2010
Läs villkoren i sin helhet på Kammarkollegiets webb-plats:
kammarkollegiet.se

På Kammarkollegiets hemsida ovan framgår bl a :
I förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering anges att myndigheterna
skall identifiera, värdera och kostnadsberäkna de risker som är förknippat med
verksamheten och sammanställa resultatet i en riskanalys. Myndigheterna ska vidta
lämpliga åtgärder för att begränsa och förebygga skador och förluster.
Kammarkollegiet administrerar det statliga försäkringssystemet.
KTH:s riktlinjer för riskanalys
I KTH:s blankettarkiv finns tre blanketter/mallar för riskanalys

Risk- och sårbarhetsanalys
Systematiskt brandskyddsarbete, checklista
Checklista systematiskt brandskyddsarbete, bilaga 1

Allmänna bestämmelser, A

1. Om skada skett och om skyddsregler inte iakttagits kan avdrag göras med maximalt 50 %.
2. Om skada skett på grund av oaktsamhet kan avdrag göras med maximalt 50 %.
3. Om det vid skada konstaterats att brister i myndighetens skydd haft avgörande inverkan på
skadans uppkomst eller omfattning, kan Kammarkollegiet föreskriva att ersättning inte kommer
att lämnas för framtida skador av samma eller liknande slag förrän bristerna avhjälpts.
Kammarkollegiet har signalerat att från och med nästa försäkringsperiod (feb 2012)
kommer vattenskador som inträffat pga av kylvattenslang som inte har varit ansluten på
fackmannamässigt sätt och som orsakar vattenskada ej att ersättas.
4. Underlåtenhet att avhjälpa eller begränsa skada kan medföra att ersättning sätts ner eller att
rätten till ersättning faller bort.
5. Vid skada skall myndighet snarast möjligt underrätta Kammarkollegiet samt göra skriftlig
anmälan inom en månad. Avdrag kan göras med maximalt 20 % om detta försummas.
6. Rätt till ersättning i egendoms- och följdskadeförsäkringen upphör tre år efter skadedagen om
anmälan samt slutlig ersättningsanspråk dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet.
7. Vid ersättning i annan valuta än SEK gäller valutakursen på betalningsdagen.
8. Avtalsenligt ansvar som inte innebär att myndigheten påtar sig ansvar utöver
utomobligatorisk skadeståndsrätt kan omfattas efter anmälan till Kammarkollegiet.
Bakgrund

Bakgrund
Myndigheter under regeringen skall identifiera risker för skador och förluster. Varje skola skall
göra riskanalyser och vidta lämpliga åtgärder för att begränsa och förebygga skador och
förluster.
Kammarkollegiet har på uppdrag av Finansdepartementet skapat ett system för risk- och
skadefinansiering.
En myndighet får träffa överenskommelse med Kammarkollegiet om att kollegiet skall överta
myndighetens risker i ekonomiskt avseende och dess ansvar för skadereglering. Myndighet får
inte hos enskilt försäkringsbolag teckna försäkring för egendom, ansvar eller i övrigt för skada
som staten skall ersätta.

Rektor har beslutat följande

1. KTH har från 1996-02-16 ingått avtal om riskfinansiering med Kammarkollegiet.
KTH har tecknat avtal avseende:
* egendomsskada
* följdskada
* ansvar
2. KTH har fr o m 2005-11-01 tecknat ett tilläggsavtal till verksamhetsförsäkringen för egendom
utanför Sveriges territorialgräns. Tillägget har samma undantag som verksamhetförsäkringen.
Information om fastställt riskbelopp lämnas av KTH:s säkerhetschef.
3. Avgift till Kammarkollegiet bekostas med centrala medel.
4. Skolan står för den avtalade självrisken, dvs ett belopp motsvarande två
basbelopp/skadetillfälle förutom för tilläggsförsäkringen där självrisken är ett basbelopp.
5. Det förebyggande risk – och säkerhetsarbetet innefattar noggrann tillämpning av lagar,
förordningar och KTH:s interna föreskrifter på säkerhetsområdet. Föreläggande från
tillsynsmyndighet skall åtgärdas utan dröjsmål. Vid det förebyggande arbetet på
brandriskområdet skall innehåll i lathund beaktas, se blankettarkivet
Systematiskt brandskyddsarbete, checklista Checklista systematiskt brandskyddsarbete, bilaga 1
6. Minst vart annat år skall varje skolan göra risk- och säkerhetsanalyser samt vidta lämpliga
åtgärder för att begränsa och förebygga skador och förluster. Som hjälp i detta arbete finns
Risk- och sårbarhetsanalys
7. Den skola som uppenbart försummar det förebyggande arbetet och som har en ogynnsam
skadeutveckling kan komma att få en förhöjd självrisk.
8. För skadereglering gäller Kammarkollegiets allmänna villkor.
Kammarkollegiet
9. Anmälan av skada skall omgående göras till KTH:s säkerhetschef som är KTHs
kontaktperson mot Kammarkollegiet och som ansvarar för KTH:s skadereglering
10. Tilläggsförsäkring kan tecknas för institutions kontraktsrättsliga ansvar efter kontakt
med KTH:s säkerhetschef.

Kommentarer till KTH:s avtal med Kammarkollegiet
Avgift för överenskommelse med Kammarkollegiet om att kollegiet skall överta myndighetens
risker i ekonomiskt avseende och dess ansvar för skadereglering är baserad på:
* valt maximalt ersättningsbelopp
* antal anställda
* vald självrisk
* tidigare skaderesultat
* verksamhetens art
* organisatoriska och tekniska skyddsnivåer
* andra omständigheter som i det enskilda fallet har betydelse för riskbedömningen
Avgiften är resultatbaserad vilket innebär att premien justeras i efterhand baserat på skadeutfall
per år. Premiejusteringen kan vara +/-15% per år och skadeutfallet beräknas på en rullande
treårsperiod.

Nedan följer utdrag ut Kammarkollegiets försäkringsvillkor daterade 2010- 05-01.
Länk till: Kammarkollegiets försäkringsvillkor:

www.kammarkollegiet.se/forsakringar/verksamheter/verksamhetsförsäkring

Omfattning egendomsskydd, B
Omfattning, B2
Försäkringen omfattar egendom inom Sveriges territoriala gräns som
* ägs av staten och disponeras av myndigheten, eller
* ägs av annan än staten och finns hos myndigheten och som myndigheten vid skada skall
ersätta.
För att utrustning som ägs av annan än staten och som finns hos KTH och som KTH vid skada
skall ersätta gäller, för att KTH:s avtal med Kammarkollegiet skall gälla, att det i avtal med
ägaren av utrustningen framgår att KTH ansvarar för utrustningen.
Följande egendom omfattas inte, B3
* fordon som är registrerade i vägtrafikregister eller militära fordonsregistret
* luftfartyg
* skepp
* pengar, värdehandlingar och andra tillgångar av finansiell natur
* befintlig egendom i av myndigheten utförd entreprenad
* konstföremål
* museiföremål
Tilläggsförsäkring; B.4
* Egendom utanför Sveriges territorialgräns som inte omfattas av undantag i B.3.
Egendomsskada, B.5
Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada som inträffat under försäkringstiden på den
egendom som omfattas av försäkringen. Med skada på egendom avses sådan fysisk skada på
eller förlust av egendom som orsakar att egendomens värde minskas eller gått förlorad.
Ersättning lämnas inte för skada eller fel som består i gradvis försämring såsom slitage,
förbrukning, korrosion etc
Kostnad för länsbyte ersätts endast när nycklar förvaras på ett säkert sätt och åtkomst i
samband med inbrott.
Skador på egendom i frysar orsakade av temperaturstegring till följd av brist i eller avsaknad av
larmsystem ersätts inte innan kartläggning och åtgärder vidtagits i förebyggande syfte.Endast
skolan för Bioteknologi har anmälda frysboxar som Kammarkollegiet godkänt att
omfattas av KTH:s verksamhetsförsäkring.
Med fysisk skada avses inte skada på dataprogram eller information på datamedia.
Ersättningsregler, B.6

Värdet av egendom ska anses motsvara återanskaffningspriset omedelbart före
försäkringsfallet med avdrag för ålder och bruk samt, när skadan inte avser en byggnad, för
nedsatt användbarhet och annan omständighet. När det gäller forskningsutrustning som
anskaffats genom riktade forskningsbidrag och som uteslutande används i forskningsprojekt
görs inte avdrag för ålder och bruk.

Följdskadeförsäkringen, C
En förutsättning för att försäkringen ska omfatta av en följdskada är att den orsakats av en
egendomsskada som ersätts enligt avsnitt B. Utbetalas ingen ersättning för egendomsskada,
omfattas således inte en eventuell följdskada av försäkringen. Det nämnda innebär bl a att
kostnaden för egendomsskadan måste överstiga vald självrisk i egendomsförsäkringen (KTH 2
basbelopp). Följdskadeförsäkringen gäller utan självrisk.

Omfattning, C.2:
Följdskadeskydd omfattar ekonomisk följdskada orsakad av en egendomsskada som ersätts
enligt avsnitt B i dessa försäkringsvillkor. Ersättning ur följdskadeförsäkringen utgår under högst
ett års tid räknat från den tidpunkt då egendomsskadan inträffade, om inte annat avtalats.
Ekonomisk följdskada, C.3
Ersättning lämnas för ekonomisk följdskada, varav avses:
-Merkostnader
-Bortfall av täckningsbidrag
Ersättningsregler, C.4
Rimliga och skäliga kostnader för räddningsåtgärder och skadebegränsande åtgärder enligt
bestämmelser om räddningsplikt och skadebegränsningar i moment A.12.

Ansvarsförsäkring, D
Försäkringen omfattar endast skadeståndsansvar. Den omfattar således inre böter eller vite.

Omfattning, D.2
Ansvarsförsäkringen omfattar myndighetens ansvar för skador som myndigheten vållat genom
oaktsamhet eller som myndigheten har strikt ansvar för enligt utomkontraktuell skadeståndsrätt
(ansvar som uppstår utanför ett avtalsförhållande) samt de skadeståndskrav som kan
uppkomma för myndigheten i egenskap av hyresgäst enligt lokalhyreskontrakt. Försäkringen
omfattar även myndighetens skadeståndsansvar i andra kontraktsförhållanden än
hyreskontrakt, men endast i den mån myndigheten har vållat skada genom oaktsamhet.
Försäkringen omfattar även skadeståndsanspråk myndigheter emellan.
Undantag, Ansvarsskada, Föreskrift och ersättningsregler se Kammarkollegiets
försäkringsvillkor

Skadeanmälan verksamhetsförsäkring
För skadereglering gäller Kammarkollegiets allmänna villkor

Skada som kan medföra ersättning skall omgående anmälas till KTH:s säkerhetschef. Vid
inträffad skada skall en skriftlig anmälan lämnas inom en månad via KTH:s säkerhetschef till
Kammarkollegiet. Avdrag kan göras med max 20% om detta försummas.
För reglering av skada skall berörd skola/enhet sända följande uppgifter till KTH:s
säkerhetschef
* ifylld skadeanmälan.
www.kammarkollegiet.se/files/forsakringar_riskhantering/skadeanmalan_verksamhet_egendom_foljdskada.pdf
* om skadan är följd av brott bifogas kopia på polisanmälan med komplett godsförteckning
* beskrivning av händelseförloppet om det inte klart framgår av polisanmälan
* utdrag ur anläggnings-/inventarieregister
* utdrag ur kontrakt om det gäller utrustning som KTH ej äger men disponerar och ansvarar för
* kontaktperson på skolan i ärendet
För att ersättning skall kunna betalas ut behövs:
* kopia på faktura avseende återskaffad utrustning
* skolans organationsnummer där ersättning kan sättas in
Frågor besvaras av
KTH:s säkerhetschef
sakerhetschef@kth.se
Ersätter intern föreskrift nr 7/04

