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Kort om Göta Lejon
Stadens försäkringslösningar
och kommande
försäkringsutmaningar

• Bildades 1991 på grund av svårigheter att försäkra staden som en
följd av många bränder.
• Göteborgs Stads försäkringsbolag – captivebolag, försäkrar endast
förvaltningar och bolag ägda av Göteborgs Stad.
• Premieintäkter 113 Mkr (2015).
• Försäkringsvärde cirka 250 Mdr.
• Återförsäkrar på den nationella och internationella marknaden.
• Stort fokus på skadeförebyggande arbete och kommunal
riskhantering sedan bolaget startade.
• Stadens Försäkringspolicy antogs 2013.
• 11 anställda.

Försäkringsrättsdagen 2016-10-13,
Försäkringsjuridiska föreningen
Annika Forsgren , Göta Lejon
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Vårt uppdrag
- det kommunala ändamålet

Varför har Göteborgs Stad ett
eget försäkringsbolag (captive)?
• Fokus på skadeförebyggande och riskhantering utifrån ett hela
staden perspektiv.
• Central hantering av stadens komplexa försäkringsbehov ger bättre
riskkontroll.
• Möjliggör enhetliga försäkringslösningar.
• Göteborgs Stad får tillgång till försäkringsskydd för risker som inte
täcks av de traditionella försäkringsprodukterna och kan hantera
risker som är svåra/dyra att försäkra.
• Genom att finansiera stadens risker i eget bolag möjliggör vi en
finansiell lösning där försäkringspremierna stannar i Göteborgs Stad
och kan satsas på skadeförebyggande arbete för medborgarnas
bästa.
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Försäkringsprogram för
Göteborgs Stad
• Egendomsförsäkring
• Ansvarsförsäkring
• Motorfordonsförsäkring/Spårvagn
• Förmögenhetsbrottsförsäkring
• VD & Styrelseansvarsförsäkring
• Tjänstereseförsäkring
• Olycksfallsförsäkring för barn & ungdom i Göteborgs Stad

oktober	
  13,	
  2016	
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•

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att svara för Göteborgs

Stads försäkringsskydd gällande all försäkring förutom pensions- och
kollektivavtalsreglerade försäkringar. Bolaget har till föremål för sin
verksamhet att meddela direktförsäkring och återförsäkring för risker .

•

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Bolaget ska
följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen,
innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen
och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att
lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot
kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller
rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

•

Bolagets verksamhet regleras enligt lagen om försäkringsrörelse och står under
Finansinspektionens (FI) tillsyn med därtill hörande Allmänna råd som FI ger ut.
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Ansvarsförsäkring
• Alla bolag och förvaltningar har en allmän ansvarsförsäkring.
• Den allmänna ansvarsförsäkringen omfattar person- och sakskada
samt förmögenhetsskada som är en följd av ersättningsbar personeller sakskada.
• I Stadens ansvarsförsäkrings ingår även:
– Ansvarsförsäkring för beställare/byggherre
Försäkringen gäller för försäkrads skadeståndsskyldighet enligt
miljöbalken eller andra grannelagsrättsliga regler.
– Ansvarsförsäkring för entreprenör
Försäkringen gäller den försäkrade i egenskap av entreprenör. Med
entreprenadarbete avses när man utför uppdrag för annans räkning,
avseende byggnadsarbete, markarbete, annat anläggningsarbete,
installation av maskiner och annan utrustning för industriell verksamhet.
Försäkringen gäller för försäkrads skadeståndsskyldighet enligt
miljöbalken eller andra grannelagsrättsliga regler.
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Hur vi arbetar med stadens
förvaltningar och bolag

Hisingsbron

• Strukturerat arbetssätt över året för att säkerställa
- Rätt försäkringsskydd
- Skadeförebyggande och riskhanteringsarbete som motsvarar
de risker förvaltningen/bolaget har i sin verksamhet.

•
•
•
•
•

•

•

Resurser/kompetens
- Försäkringsfrågor
- Riskhantering
- Skadehantering

Samarbete med Trafikkontoret
Göteborgs Stad är beställare
Stor riskexponering för Göteborgs Stad
Beställarstyrd projektförsäkring
Göta Lejon har gjort
försäkringsupphandlingen
Segelfri höjd är 12 m (uppfyller EU:s
regler för inre vattenvägar).
Maximala höjden vid öppning är 28
meter.
Kostnad är ca 3,7 Mdr.
Byggs 50 m från gamla bron.

Varje förvaltning/bolag har en kundansvarig
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Beställarstyrd projektförsäkring

Risker
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Fördelar
• Beställaren får kontroll över försäkringslösningen, försäkringsbelopp
och riskhantering i projektet.
• Omfattar alla entreprenörer och underentreprenörer i ett projekt.
• Kan skräddarsy försäkringsskyddet genom att lägga till försäkringar
som inte kan fås via entreprenörens försäkring, t ex DSU (Delay in
Start-up) som täcker beställarens förlorade täckningsbidrag om
entreprenaden blir försenad p g a en skada eller terroristskydd,
förhöjt konsultansvarsskydd.
• Riskerar inte att skaderegleringen tar onödigt lång tid p g a
långdragna diskussioner mellan entreprenörer/underentreprenörer
inom ett projekt om vem/vad som orsakat en skada.
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Risker

Kommande
försäkringsutmaningar

•
•
•
•
•
•

• Västlänken med
anknytande projekt t ex
- Liseberg
- Korsvägen
• Bostadsbyggande med
infrastruktur
• Linbana?

Överlappande arbetsområden
Många projekt/arbeten på gång samtidigt i staden
Storleken och komplexiteten på projekten
Projekt i stadsmiljöer
Skadehantering
Skadeförebyggande
- Riskhantering i projekt
- Upphandling – krav entreprenörer m.m
- Avtal – försäkringsskydd i förhållande till risk
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Annika Forsgren
annika.forsgren@gotalejon.goteborg.se
Tel: 031-368 5507
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Försäkringsrättsdag
Förutsättningar

•
•
•
•

Trafikverkets hantering av entreprenadrisker i större
infrastrukturprojekt

1
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Föredrag i två delar
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En återblick – S:a Länken 1998-2004
•
•
•
•
•
•

Varför köper Trafikverket entreprenadförsäkringar i de
största projekten? - En återblick
Vad gäller idag? – En riktlinje

•
•
•
•
3
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Renodlad beställarorganisation
Krav vid upphandling
Trafikverket köper entreprenadförsäkring
Generell dispens

4

En återblick – Norra Länken 1989-2014

Strejker
Inbrott
Skadegörelse
Spontplank i gasledning
Sättning av hus o ledning
Spont genom
vattenledning
Nedrasad gångbro
Byggkran som rasade
Bergdubb saknades
Sättningar vid frysning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bergras
Översvämning
Takbrand
Sänkning av Järlasjön
Sprängningsolyckor
Tillkommande kabelkulvert
Mögel
Problem med epoxi
Bristande egenkontroll
Tvist med entreprenörer
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En återblick – Hallandsås 1989-2015

- Tolv ”huvud” tunnlar – olika lösningar från topp till botten
•
•
•
•
•

En återblick – Götatunneln 2000-2006
• Vägverket medförsäkrad
• Kammarkollegiet återförsäkrar ansvar över 50 MSEK
• Problem vid skadeanmälan som medförsäkrad
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Kostnader efter Rhoca-Gil
Entreprenadförsäkring 2002
Sur marknad ger svårigheter
Komplex hantering
Villkor och kontrakt på engelska
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En återblick – Citytunneln 2005-2010 samt
Citybanan 2009-2017
•
•
•
•
•
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Erfarenheter - att hantera
•
•
•
•
•
•
•
•

Banverket (Staten) köper beställarkontrollerad försäkring
Mycket goda erfarenheter
Ingen In house kunskap
Mycket tids- och kunskapskrävande
Mäklare

16-10-13
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Vad gäller idag – Marieholmsförbindelsen och
projekt E 45

16-10-13

Vad gäller idag – Riktlinje 2013:0165 om försäkring
•
•
•

• Trafikverket (Staten) köper beställarkontrollerad
försäkring
• In house kunskap
• Utifrån statligt riskperspektiv
• Knepig upphandling

9
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Trafikverket bildas 2010
Vem står risken?
Olika riskaptit hos olika E
”Nya” aktörer
Vem betalar – hur mycket?
Inget Trafikverksgemensamt synsätt
Panel av försäkringsbolag ska enas
Mäklare
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Tre olika nivåer
Beslut nivå tre – beslut fattas av chef VO och chef CF i samråd med
projektledning och sakkunnig
Utdrag ur riktlinje: Nivå tre - särskilt riskfyllt projekt – ett projekt som
överstiger 500 MSEK i kontraktsvärde och omfattas av särskilt riskfyllda
arbeten som utförs i område där skador kan få mycket stor påverkan på
särskilt känslig natur, samhälle, eller tredje mans liv eller egendom.
Därutöver ska projektet innehålla
- Komplexa entreprenader och
- Internationella entreprenörer och
- Lång projekttid och
- Många gränssnitt
Ett projekt kan även i annat fall definieras som särskilt riskfyllt (E45
och BEST Hallandsås)

16-10-13

Vad gäller idag – Västlänken m.fl
• Trafikverket (staten) köper beställarkontrollerad
försäkring
• In house kunskap
• Utifrån statligt riskperspektiv
• Ingen mäklare
• Egna Trafikverksvillkor

11
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Försäkringsjuridiska
föreningen i
Göteborg

Upplägg

13 oktober 2016
• Lite om Trafikverket

”Utomobligatorisk
skadehantering i
stora infrastrukturprojekt –
Erfarenhet från
Citybanan”.

• Omvärldsanalys utifrån Svensk standard
• Arbetssätt vid tunneldrivning och schaktkonstruktioner
• Besiktningsorganisation

Verksjurist
Ulf Edling

TMALL 0141 Presentation v 1.0

• Skadehantering

2

Vårt uppdrag

Snabba fakta om Trafikverket

•

Trafikverket bildades 1 april 2010. Vägverket, Banverket, Statens
institut för kommunikationsanalys lades ned.

•

Ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och
järnvägar. Ren beställarorganisation.

•

Ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik,
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart

•

Från den 1 januari 2011 ingår även Rikstrafikens arbetsuppgifter i
Trafikverket. Statsunderstödd nationell kollektivtrafik för framförallt
flyg, tåg och båt till Gotland.

•

Styrelse

Nord

Lena Erixon
Mitt

6 300 anställda, 150 olika yrken
Verksamhetsvolym år 2014 i kr

Väst

50 000 000 000

Stockholm

Öst

varav

Investeringar
Drift, underhåll och trafikledning
Övrigt

Trafikverket ansvarar även för kunskapsprov och körprov för körkort
och yrkesförarprov.

3

Generaldirektör

21,5 miljarder
19,5 miljarder
9,0 miljarder

Syd

4

Styrelse	
  
Internrevision	
  
Generaldirektör	
  
Ekonomi	
  och	
  styrning	
  

Juridik och planprövning

Sveriges vägar och järnvägar

Strategiskt	
  inköp	
  och	
  
upphandling	
  

Strategisk	
  utveckling	
  

Juridik	
  och	
  planprövning	
  

Personal	
  

IT	
  

Kommunika=on	
  

Verksamhetsstöd	
  

Juridik och planprövning
Charlotta Lindmark

Ca 1 200 mil
järnvägsspår
Rättssekretariat/kansli
Johan Barkelius

41 färjeleder
Planprövning
Mats Dehlbom

Entreprenad och
upphandling
Veronika Viklund

16 500 vägbroar
4 000 järnvägsbroar
11 400 växlar

5

Juridik
Anders Ljungberg

Ca 10 000 mil
statliga vägar

Miljö- och
fastighetsrätt

Den centrala funktionen för Juridik och planprövning ansvarar för Trafikverkets juridiska frågor och
planprövningsfrågor.
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Juridisk avgränsning

Juridisk avgränsning

• Endast skador enligt 32 kap. miljöbalken eller möjligen
skadeståndslagen, således framförallt skakning eller annan liknande
störning (strikt ansvar) eller allmänna skadeståndsrättsliga grunder

• 2 kap. miljöbalken Allmänna hänsynsregler m.m.
– 1§ Bevisbörderegeln
– 2§ Kunskapskravet

• Således inte för skador genom ändring av grundvattennivån från
tillståndspliktig vattenverksamhet jfr 32 kap. 3 § miljöbalken. För
sådana skador tilllämpas 31 kap. miljöbalken.

– 3 § Försiktighetsregeln

• 26 kap. 19 § miljöbalken ”Egenkontroll”

9
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Omvärldsanalys

Omvärldsanalys

• Svensk standard SS 4604866:2011 Vibration och stöt Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader

• Svensk standard SS 25211 Vibration och stöt - Riktvärden och
mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning,
spontning, schaktning och packning

– Används för riskanalys och beräkning av riktvärden för sprängningars
möjliga påverkan på angränsande byggnader och anläggningar.

– Gäller på samma sätt för beräkning av riktvärden för vibrationer i
byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning.

– Ger vägledning vad avser kontroller på närliggande byggnader och
anläggningar.
– Beskriver beräkningsrutiner för framtagning av riktvärden för påförda
sprängningsinducerade vibrationer på byggnader och anläggningar.
Riktvärdet är ett rekommenderat erfarenhetsmässigt värde för att
minimera risken för skada..

11
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Omvärldsanalys

Arbetssätt

• Standard · Svensk standard SS 4604860 Vibration och stöt Syneförrättning - Arbetsmetod för besiktning av byggnader och
anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet
– Beskriver förfarandet vid besiktning av byggnader och anläggningar före
och efter vibrationsalstrande verksamheter, t. ex sprängning, pålning,
spontning, schaktning, tjälbearbetning, vibrering, packning och trafik.
– Standarden är tillämplig vid alla typer av för- och efterbeskrivning av
byggnader och anläggningar. Standarden är avsedd att ge erforderligt
underlag för att korrekt kunna bedöma om förändringar uppstått under
viss tid och i så fall i vilken omfattning.

13
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Arbetssätt

15

Arbetssätt

16

Arbetssätt

17

Arbetssätt

18
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Arbetssätt

Arbetssätt

• Arbetsmetoderna utformas utifrån de riktvärden m.m. som fastställts
vid tillämpningen av Svensk Standard

• Har en god uppfattning om hur mycket vi kan påverka och hur
mycket vi faktiskt också påverkar.

• God kunskap om de byggnader och andra anläggningar som ligger
inom det möjliga påverkansområdet.
• Kontrollprogram för vissa fastigheter/anläggningar
• Skyddsåtgärder såsom ex grundförstärkning
• Kontinuerlig uppföljning och mätning sker under hela byggtiden
19

20

Besiktningsorganisation

Skadehantering
• Besiktningsorganisationen har löpande kontakt med Trafikverkets
fastighetshandläggare

• Upphandlar en besiktningsorganisation som i första hand sköter
tredjemanskontakter
–
–
–
–
–

Förbesiktningar
Anmälningar om skador
Platsbesök
Tekniska utredningar
Bedömningar kring orsakssamband
• Riktvärde i förhållande till uppmätt värde i förhållande till påstådd
skada
– Efterbesiktningar
– )
• Relativt kortfattad

• Besiktningsorganisationen föredrar inkomna ärenden löpande i en
skadehanteringsgrupp där fastighetshandläggare, byggledare,
entreprenörer, juriststöd m.m. finns representerade
• Gruppen diskuterar och gör en bedömning kring orsakssamband

21
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Skadehantering

Skadehantering
• Ärenden med orsakssamband: lös egendom

• Fast och lös egendom februari 2015
– Totalt ca 1000 skadeanmälningar

– Ett dricksglas som trillat ned och skapat ett jack i parketten.
– Ett prydnadsföremål som ramlat ned från en hylla och gått sönder.
– Prydnadsföremål samt vägghängd klocka som trillat ned och gått
sönder.
– Hyllplan som fallit ned
– Vitrinskåp som rasat ned och innehållet (glas, skålar mm.) gick sönder.
– Betongstänk på bil
– Fat som ramlat ned och gått sönder.
– Spegel som ramlat ned och gått sönder.
– Tavlor som ramlat ned och gått sönder (7 ärenden)
– Förstörda kläder.

– 542 ärenden är helt avslutade
– Av dessa finns orsakssamband i 23 ärenden (4,2 %)
– Lös egendom: 64 ärenden, 17 orsakssamband (27 %)
– Fast egendom: 478 ärenden, 6 orsakssamband (1,2 %)

• Omprövning ca 2% av utskickade ärenden

27

28

Skadehantering
• Ärenden med orsakssamband: fast egendom
–
–
–
–

Sprickor i glaspartier.
Sprickor i vägg och tak.
Spräckta fönsterrutor.
Spricka i spegel samt kakelfog

29
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Funktioner med regelverk och skyddsnät
Skadestånd och Ansvarsförsäkring

Försäkring, och tankar innan stora projekt

•

Preventiv funktion
Skall , genom ”hotet” om kostnad, avhålla från utförandet av den
skadebringande handlingen

Claes Hellgren
Underwritingchef
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

•

Reparativ funktion
Skall återställa den skadelidande i samma situation som innan
skadan, i vart fall rent ekonomiskt……

16-10-13
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Sidfotstext (ändras under Meny Infoga och knappen Sidhuvud/Sidfot)
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Sidfotstext (ändras under Meny Infoga och knappen Sidhuvud/Sidfot)

Intern

Intern

Funktionen med Försäkring

RISKPROCESS
FÖRSÄKRA

RISK

- Reparativ funktion
Kan endast återställa den skadedrabbade i samma situation som
innan skadehändelsen , i vart fall rent ekonomiskt.
Alltså – skulle kunna vara att likna med en sopkvast att städa upp
när saker och skeenden redan inträffat

FORTSÄTT

AVSTÅ
DYNAMISK

STATISK
STÅ RISK

- Proaktivitet

istället för passivitet

FÖREBYGG

AVTALA BORT
STÅ RISK

- Underwriting, riskminimering och skadeförebyggande insatser

3
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Sidfotstext (ändras under Meny Infoga och knappen Sidhuvud/Sidfot)

KÖPA BORT

STÅ RISK

SJÄLVRISK

SJÄLVBEHÅLL

4

Intern

Intern

Risker vid entreprenadprojekt Omgivning

Risker vid entreprenadprojekt Omgivning

Egendomsskada
- sprickbildningar
- vattenskador
- sprängskador
- sättningar
Miljöskada - emission i luft och vatten
- påverkan grundvattennivå
- buller, skakning, liknande störning
Intrång i näringsverksamhet
- hinder i tillträde till butik rent fysiskt
- förbyggnad framför affärslokal
- parkeringsytor
- miljöstörningar enligt ovan
5
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Sidfotstext (ändras under Meny Infoga och knappen Sidhuvud/Sidfot)

forts.

- Mediaavbrott
*störningar i leveranser av el, vatten, gas
- Rättsskydd
* avgiven, mottagen
- Vattennivåhöjning (hamnen, Göta Älv)
* Mer en risk för Arbeten / Entreprenaden i sig
- Terrorism
* Medialt, stort genomslag i nyhetsfokus

6

16-10-13
Sidfotstext (ändras under Meny Infoga och knappen Sidhuvud/Sidfot)

Intern
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Övrig påverkan
• Underfinansiering
o påverkan projekttid
o Påverkan kvalitet
• Kulturbyggnader
• Arkeologiska upptäkter
o förseningar
o bevarande
o omdragning
•
•
•
•
•
•
•
•

Vattenförsörjning
Råttor skadedjur
Infrastruktur / framkomlighet
Varumärkespåverkan
Publik opinion
Hållbarhetsperspektiv
Växtliv , sällsynta arter
Djurliv , sällsynta arter
7
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Sidfotstext (ändras under Meny Infoga och knappen Sidhuvud/Sidfot)

Intern

Risker vid entreprenadprojekt Entreprenaden
Arbeten – dvs själva entreprenaden
- Brand , Inbrott (Vatten)
Brand - Kortslutning, Elöverslag, Åsknedslag, Sotutströmning, Frätande gas
Inbrott- Stöld av material till entreprenaden, främst styr- reglerutrustning mer
än byggmtrl
Vatten - mest inriktat på utströmmande vatten från ledningssystem. Mindre
exponerat i detta fall
- Allrisk
(Plötslig och) oförutsedd skadehändelse – dvs vad som inte är uttryckligen
undantaget.
* Ras, skred, sättning
* Fördämningar, pumpstationer brister, tappar funktion.
* Avbrott i tillförsel av el, vatten, gas mm
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Sidfotstext (ändras under Meny Infoga och knappen Sidhuvud/Sidfot)

Intern

Risker – Entreprenaden (forts)
- Konsultansvarsskador
* Konstruktionsfel
* Beräkningsfel

Försäkring
Egendomsskada - sprickbildning
- sättningar
- vattenskador

- Vattennivåhöjning
* Göta Älv
* Hamnen
- Terrorism

FÖRSÄKRINGSSKYDDET - ÖVERVÄGANDEN
- Försäkringsbelopp - kapitalbindning
- EML - självbehåll, återförsäkring
- Projekttid - tidsramar, försening
- Garantitid - tidsramar, försening
- DSU / ALOP – försäkringsbelopp, Triggers
- Projektförsäkring - samtliga UE omfattas , inga regressmöjligheter
- Skadeförebygg - nytt projekt och metoder, okända förutsättningar

9

16-10-13
Sidfotstext (ändras under Meny Infoga och knappen Sidhuvud/Sidfot)

Intern

- sprängskador

Ev Fastighetsförsäkring Allrisk
Ev Fastighetsförsäkring Allrisk
Fastighetsförsäkring OM utströmning från
ledningssystem. ”Inströmmande vatten av
annan anledning – osäkert , beror på
försäkringslösning
Fastighetsförsäkring Allrisk

Miljöskada - emission i luft och vatten
- påverkan grundvattennivå
- buller, skakning, liknande störning
Egendomsförsäkring – om följdskada till ersättningsbar egendomsskada
Ansvarsförsäkring - om tillfällig störning
Miljöansvar
- om långvarig påverkan
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Intern

Försäkring (forts)

Försäkring (forts)

Intrång i näringsverksamhet

Terrorism

- hinder i tillträde till butik rent fysiskt
- förbyggnad framför affärslokal
- parkeringsytor
- miljöstörningar enligt ovan
Ersättningsbar om följdeskada till ersättningsbar egendomsskada i övrigt
Annars – skadestånd mot entreprenören

Privatfastigheter – normalt inga undantag
Näringsfastighet – normalt inga undantag men vid större bestånd/komplex kan
begränsningar förekomma varför särskild försäkring kan
tecknas.

Mediaavbrott - störning i leverans av gas, el , vatten
Kan täckas av Egendomsförsäkring. Begränsningar i avstånd

Tvister, Rättegångar – Endast ombudskostnader
Kan täckas av Rättsskyddsförsäkring

Vattennivåhöjning
Om Översvämning vid nederbörd – Fastighets/Rörelseförsäkring
Annars – krav mot Entreprenör
11
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Sammanfattning:
Många risker kan omfattas av ansvars- eller egendomsförsäkring.
Egendomsförsäkring kräver dock att angiven skadehändelse finns angiven.
Vid en entreprenad kan det förekomma många skadehändelser som drabbar
egendomsägare där försäkringsskydd inte finns via egendomsförsäkringen.
Här får den skadedrabbade söka ersättning av skadevållaren/ansvarsförsäkring
Till skydd för många skadehändelser finns Miljöbalken där konstruktionen med
det strikta ansvaret skapats för att tillvarata skyddsintresset hos den
skadelidande.
Hos Entreprenören finns samtidigt försäkringsskydd för de skador som kan
inträffa men inte för de som måste inträffa – Normal kostnad i entreprenanden.
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Bakgrund	
  

Erfarenheter	
  av	
  a0	
  representera	
  skadelidande.	
  Goda	
  
preven:va	
  råd	
  :ll	
  den	
  som	
  på	
  e0	
  eller	
  annat	
  sä0	
  tror	
  
sig	
  kunna	
  bli	
  påverkad	
  av	
  infrastrukturprojekt	
  
•

• Stora	
  infrastrukturprojekt	
  är	
  mångåriga	
  projekt	
  som	
  påverkar	
  omgivningen.	
  	
  
• Hur	
  hanteras	
  en	
  förutsebar	
  störning?	
  

Erica	
  Nobel	
  /	
  Partner	
  /	
  Advokat	
  

2016-‐10-‐13	
  Försäkringsrä0sdagen	
  

	
  
Oﬀentlig	
  rä1	
  

	
  
Tillståndsgiven	
  verksamhet	
  

• Större	
  infrastrukturprojekt	
  är	
  vanligen	
  såväl	
  :llståndsplik:g	
  miljöfarlig	
  verksamhet	
  
som	
  va0enverksamhet	
  enligt	
  miljöbalken.	
  

• Har	
  en	
  dom	
  i	
  e0	
  ansökningsmål	
  vunnit	
  laga	
  kraN	
  gäller	
  den	
  mot	
  alla	
  och	
  envar.	
  

• Olika	
  grunder	
  för	
  olika	
  kapitel	
  i	
  lags:Nningen.	
  Delvis	
  olika	
  prövningar.	
  	
  

• Skadestånd	
  enligt	
  32	
  kap	
  miljöbalken	
  kan	
  inte	
  aktualiseras	
  för	
  verksamhet	
  som	
  
bedrivs	
  i	
  enlighet	
  med	
  :llstånd	
  a0	
  bedriva	
  va0enverksamhet.	
  Där	
  används	
  31	
  kap	
  
miljöbalken	
  angående	
  ersä0ning	
  och	
  inlösen.	
  

• Prövning	
  av	
  va0enverksamhet	
  inbegriper	
  skador	
  på	
  annans	
  fas:ghet	
  samt	
  skäliga	
  
rä0egångskostnader.	
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Störningar

• Rä0	
  a0	
  påverka	
  omgivningen.	
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• Det	
  är	
  vanligen	
  inte	
  va0enverksamheten	
  som	
  upplevs	
  som	
  den	
  mest	
  betydande	
  
störningen	
  i	
  samband	
  med	
  större	
  infrastrukturprojekt.	
  
• Buller,	
  vibra:oner	
  och	
  avspärrningar	
  (”annan	
  liknande	
  störning”).	
  
• Orts-‐	
  eller	
  allmänvanliga	
  störningar.	
  	
  

	
  
Följdverksamhet	
  
• Kan	
  omfa0a	
  transporter	
  på	
  såväl	
  allmän	
  som	
  enskild	
  väg,	
  beror	
  bl.a.	
  på:	
  
• Karaktär	
  och	
  omfa0ning.	
  
• Avstånd	
  :ll	
  anläggningen.	
  
• Andel	
  av	
  den	
  totala	
  mängden	
  tung	
  traﬁk.	
  

• Skador	
  i	
  omgivningen.	
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För	
  a0	
  lägga	
  in	
  
bild,	
  klicka	
  på	
  
ikonen.	
  Gå	
  
sedan	
  in	
  i	
  
mappen	
  ”Bilder	
  
:ll	
  PowerPoint”	
  
sedan	
  mappen	
  
”Bilder”	
  

	
  
Erfarenheter	
  

Erfarenheter	
  
• Långa	
  och	
  komplexa	
  prövningar	
  och	
  
genomförande,	
  vilka	
  fordrar	
  
kompetens	
  hos	
  de	
  poten:ellt	
  
skadelidande.	
  

• Medverka	
  vid	
  samråd,	
  genom	
  y0rande	
  och	
  vid	
  huvudförhandling.	
  	
  
• Ta	
  del	
  av	
  och	
  föreslå	
  utredningar	
  och	
  villkor	
  för	
  a0	
  reglera	
  verksamheten.	
  	
  
• Ta	
  även	
  del	
  av	
  förslag	
  :ll	
  kontrollprogram.	
  

• Avgränsa	
  och	
  var	
  ak:v	
  i	
  e0	
  :digt	
  
skede.	
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Erfarenheter	
  

	
  
Erfarenheter	
  

• A0	
  undvika	
  störning	
  är	
  det	
  primära	
  målet.	
  	
  
• Tillsynsmyndighetens	
  hantering	
  är	
  av	
  avgörande	
  betydelse.	
  	
  
• Omvänd	
  bevisbörda	
  i	
  miljöprövningen.	
  

• Vanligtvis	
  sker	
  förhandlingarna	
  med	
  verksamhetsutövaren,	
  i	
  samband	
  med	
  
:llståndsansökan	
  och	
  via	
  :llsynsmyndigheten.	
  
• Vid	
  en	
  eventuell	
  skada	
  är	
  stora	
  delar	
  av	
  störningen	
  och	
  skadan	
  vanligen	
  kartlagd.	
  	
  
• Avvägning	
  och	
  möjlighet	
  a0	
  bevisa	
  a0	
  störningen	
  är	
  en	
  skada	
  samt	
  a0	
  det	
  ﬁnns	
  e0	
  
orsakssamband.	
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Erica	
  Nobel	
  /	
  Partner	
  /	
  Advokat	
  
Direk0elefon	
  :+46	
  40	
  660	
  79	
  04	
  
Mobiltelefon:	
  +46	
  733	
  80	
  02	
  25	
  
erica.nobel@delphi.se	
  
	
  
	
  
	
  

AdvokaEirman	
  Delphi	
  /	
  Stora	
  Nygatan	
  64	
  /	
  211	
  37	
  Malmö	
  
Telefon:	
  +46	
  40	
  660	
  79	
  00	
  /	
  Fax:	
  +46	
  40	
  660	
  79	
  09	
  /	
  delphi.se	
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