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Forsikringstager Danske Vandværker  
 Solrød Center 22 C 
 2680 Solrød Strand 
 
Forsikret risiko Vandværker 

 
Sikrede Medlemmer af DV, herunder fællesadministration, produktions-

selskaber, 
  
 Medforsikring af fællesadministration, produktionsselskaber og 

distributionsselskaber er betinget af at alle deltagende 
vandværker/vandforsyninger er medlem af Danske Vandværker (DV) og 
har tegnet ansvarsforsikring igennem DV’s forsikringsaftale med Tryg.  

 
Definitioner  Fællesadministration 
 En del mindre vandværker har indgået aftale om fælles drift af 

vandværkerne.  
Fælles administration er ikke et selvstændigt selskab men en  
samarbejdsaftale.  

 
Produktionsselskab  
2 eller flere vandværker/vandforsyninger har indgået aftale om 
etablering af et fælles produktionsselskab, som ejes af de deltagende 
vandforsyninger/vandværker.  
Produktionsselskabet er et selvstændigt selskab med egen bestyrelse, 
og det er ikke en betingelse at selve produktionsselskabet er omfattet af 
DV’s forsikringsaftale med Tryg.  

 
Distributionsselskab  
Distributionsselskaber er vandværker som har flyttet hele produktionen 
af vand over i et produktionsselskab.  
Distributionsselskabet har således kun ansvaret for driften af selve 
distributionssystemet indtil forbrugerens matr.skel samt afregning mv. i 
forhold til forbrugeren.  

 
Distributionsselskabet er et selvstændigt selskab med egen bestyrelse, 
og det er ikke en betingelse at selve distributionsselskabet er omfattet af 
DV’s forsikringsaftale med Tryg.  
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Indentifikation Indbyrdes ansvar 
Uanset at der er sammenfaldende ejerforhold mellem vandværker:  

 fælles administration  

 produktionsselskaber  

 distributionsselskaber  
vil der ikke kunne opstå identifikation i forsikringsmæssig henseende i 
relation til denne ansvarsforsikring.  

 
Det vil sige, at indbyrdes ansvar for skade i forbindelse med behandling-
/bearbejdningsskader er omfattet af forsikringen, i den situation at fx 
produktionsselskabet arbejder for et vandværk.  

 
Det præciseres, at forsikringen ikke vil dække indbyrdes ansvar for 
formuetab uanset at dette formuetab er en følge af en dæknings-
berettiget skade.  

 
 Samtidig præciseres det også, at i den situation at der sker en 

forureningsskade og/eller anden erhvervsansvarsskade som følge af 
behandling-/bearbejdningsskaden – så er denne skade ikke omfattet af 
forsikringen. 

 
Dækningssum 
Pr. forsikringsår Person- og tingskade 
 (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2 og 3) kr. 20.000.000 
 
Herunder og inden-  Ingrediens-/komponentdækning 
for dette beløb pr. (jf. særlige betingelser klausul nr. 0708)  
forsikringsår - skadesdækning kr. 20.000.000  
 - formuetabsdækning kr. 1.000.000 
 
 Forureningsansvar 
 (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2, stk. 3., 
 og særlige betingelser klausul nr. 0902) kr. 2.000.000 
 
 Fareafværgelse 
 (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 4) kr. 1.000.000 
  
 Bearbejdningsdækning 
 (jf. særlige betingelser klausul nr. 0887 og 0912) kr. 1.000.000 
 
 Retshjælpforsikring pr. medlem pr. år kr. 125.000 
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 Maksimal dækningssum 
 For alle erstatningskrav rejst indenfor det enkelte  
 forsikringsår er den højeste grænse for Trygs  
 forpligtelse dog  kr.         20.000.000 
 
Selvrisiko For forsikringen gælder følgende selvrisici: 

 
- Erhvervsansvarsskader i Danmark: 

(jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2) 
Af enhver forsikringsbegivenhed: 
Personskade  kr.  0 
Tingskade  kr.  0 
 

- Produktansvarsskader: 
(jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 3) 
Af enhver forsikringsbegivenhed  
10 %, dog mindst       kr.                 5.000  
 

- Bearbejdningsskader: 
(jf. særlige betingelser klausul 0887 og 0912) 
Af enhver forsikringsbegivenhed  
10 %, dog mindst       kr.                 5.000 
og maksimum pr. sikrede      kr.                 50.000 
 

- Ingrediens og komponentdækning: 
(jf. særlige betingelser klausul 0708) 
Af enhver forsikringsbegivenhed  
10 %, dog mindst       kr.                 5.000  

      
- Forureningsansvarsskader: 

(jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2, stk. 3, og særlige  
betingelser klausul nr. 0902) 
Af enhver forsikringsbegivenhed 
10 %, dog mindst   kr. 5.000 
 

- Fareafværgelse: 
(jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 4) 
Af enhver forsikringsbegivenhed  
10 %, dog mindst  kr.  5.000 

 
- Jordarbejde: 

(jf. særlige betingelser klausul nr. 6000 og 7000) 
Af enhver forsikringsbegivenhed på ledninger, kabler og kloakker  
10 %, dog mindst  kr.  10.000 
Og maksimum kr. 100.000 
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- Maksimal selvrisiko: for Erhvervs- og produktansvarsskader: 
 Pr. forsikringsår og pr. vandværk kr. 50.000

  
- Retshjælpforsikring: 

(jf. forsikringsbetingelserne nr. 061-36, pkt. 6, stk. 2) 
Af enhver forsikringsbegivenhed kr. 10.000 

 
Retroaktiv dato Erhvervs- og produktansvarsforsikring 
 Forsikringen dækker ikke skader/tab konstateret før 01.08.1991 
 
 Retshjælpforsikring 
 Forsikringen dækker ikke omkostninger hvor søgsmålsgrunden er 

opstået før 01.01.2011. 
 (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 9) 
 
Forsikrings- Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 
betingelser Retshjælpforsikring nr. 061-36 
 
 Endvidere gælder nedenstående særlige betingelser. 
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Særlige betingelser 
 
Klausul 0708 Ingrediens- og komponentdækning inkl. formuetab 

Pkt. 3, stk. 4 i de almindelige betingelser gælder ikke. 
 
Forsikringen dækker sikredes ansvar for skade på eller tab vedrørende 
ting, 
 
a) som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet 

eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller 
på anden måde forbundet med,  

 
b) som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til opar-

bejdelse af eller foder for,  
 
c) som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejd-

ning eller anden form for behandling af.  
 
Dækning ydes i de i litra a-c nævnte tilfælde, hvad enten der foreligger 
en skade som angivet i pkt. 3, stk. 1, eller et formuetab som angivet i 
pkt. 3, stk. 3, 1.punkt, under de i øvrigt i pkt. 3, stk. 1 nævnte betingel-
ser, men kun med den herfor i policen særskilt angivne dækningssum.  
 
Dækningen er begrænset til sikredes ansvar for det direkte tab forbundet 
med, at en fremstillet eller bearbejdet ting på grund af sikredes produkt 
eller ydelse må kasseres, repareres, er blevet dyrere at fremstille eller 
bearbejde eller mindre værd.  
 
Dækningen ydes kun for den fremstillede eller bearbejdede tings værdi-
forringelse, de yderligere fremstillings- eller bearbejdningsomkostninger 
eller selve reparationsudgiften.  
 
Andre omkostninger og tab, herunder som følge af udsendelse af per-
sonel, hjemkaldelse, opsporing, undersøgelse eller transport af den 
fremstillede eller bearbejdede ting eller udsendelse af meddelelser ved-
rørende denne, dækkes ikke.  
 
I de tilfælde, hvor sikredes produkt eller ydelse har forvoldt skade på 
eller tab vedrørende ting som nævnt i litra a og b, sker dækning med 
fradrag af værdien af sikredes produkt eller ydelse uden defekt.  
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Klausul 0753 Beregning og rådgivning 

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab, der hidrører fra fejl 
eller mangler i beregninger, tegninger eller anvisninger.  
 
Uanset foranstående dækkes ansvar for skade eller tab forvoldt af be-
regninger og/eller rådgivning, udarbejdet af sikrede, der indgår som en 
integreret del af sikredes produkt, når ansvaret pådrages i direkte til-
knytning til de af sikrede leverede produkter. 
 

Klausul 0902 Forureningsansvarsdækning 
Uanset om den forsikrede virksomhed er omfattet af den i ”Lov om 
erstatning for miljøskader” indeholdte liste over virksomheder, for hvilke 
der gælder et objektivt ansvar, omfatter forsikringen sikredes ansvar for 
forurening, jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2, stk. 3. 

 
 Forsikringen dækker ikke: 
 

a) Forurening forvoldt over en periode. 
 
b) Pludselig opdagelse af forurening, som er sket eller har udviklet sig 

over en periode. 
 
c) Forurening forvoldt af sikredes virksomheder beliggende på adresser 

udenfor Danmark. 
 
Dækningen er betinget af, at såvel årsag som virkning er pludselig. 
Skade, der f.eks. skyldes slitage, tæring, manglende vedligeholdelse 
eller lignende forhold, dækkes således ikke. 

 
Klausul 0998 Total asbest-undtagelse  

Nærværende forsikring dækker ikke nogen form for ansvar, som direkte 
eller indirekte udspringer eller er en følge af asbest eller asbest-holdige 
materialer uanset form eller kvantitet.   

 
Klausul 0903 Generelle undtagelser: 

Forsikringen dækker ikke krav, der direkte eller indirekte hidrører fra 
følgende risici/kategorier af risici: 
 

 asbest,  

 HIV og AIDS,  

 svangerskabsforebyggende midler,  

 silikonebaserede implantater,  
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 RU 486 og andre kemiske abortfacienter (svangerskabsafbrydende 
midler),  

 human biologiske materialer herunder ekstrakter såsom blod, 
plasma, plasmaproteiner og immunoglobulins (stof i kroppens 
immunforsvar, som bl.a. anvendes til vaccine),  

 oxychinolin (stof i bl.a. lægemidler, som påvirker 
centralnervesystemet),  

 D.E.S. (diethylstilbestrol, anvendes til forebyggelse af abort under 
svangerskab, men kan fremkalde kræft hos barnet),  

 svineinfluenzavaccine og andre vacciner samt  

 genmodificerede organismer. 
 
Forsikringen dækker endvidere ikke krav der hidrører fra  
 

 tobak og tobaksprodukter,  

 ureaformaldehyd, 

 chlorerede kulbrinter (organiske opløsningsmidler, som kan være 
dødbringende), 

 EMF og EMI (Electromagnetic Fields/Electromagnetic Interference)  
 
Samt 

 giftig svamp og råd i bygning eller bygningskonstruktioner for så vidt 
angår krav rejst i USA/Canada.  

 
Klausul 0999 Terror-eksklusion 

Forsikringen dækker ikke sikredes eventuelle ansvar for skade eller tab 
pådraget i forbindelse med terrorisme. 
 
Ved terrorisme forstås en handling, herunder – men ikke begrænset til – 
vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af én eller flere 
personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med én 
eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, 
religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med 
hensigt til at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden 
eller dele af offentligheden.  
 
For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at 
handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i 
offentligheden eller dele deraf. 
 

Klausul 2000 Forsyningssvigt 
 Uanset forsikringsbetingelsernes punkt 2, stk. 2, litra d og punkt 3, stk.1 

dækker forsikringen ansvar for skade, der følger af utilsigtet afbrydelse 
af vandforsyningen. 
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 Formuetab vedrørende ting, som vandet skulle tjene til fremstilling af 

eller skulle forbindes med på en af de i punkt 3, stk. 4 nævnte måder, 
dækkes i henhold til policens bestemmelser om ingrediensskader, jf. 
ovenfor. 

 
Klausul 3000 Rørbrud 

I tilfælde, hvor sikrede ifalder erstatningsansvar for skader, der følger af 
lækage fra sikredes vandledninger, dækker forsikringen ansvaret for 
skade på bygning og løsøre. 
 
Markskade/afgrødetab erstattes efter den overenskomst, der for det 
pågældende område er vedtaget mellem vandværksforeningen og 
landbrugsforeningen. 
 
Udgifter til frilægning af den beskadigede ledning, reparation af denne 
samt genfyldning af udgravning og retablering af terræn eller færd- 
selsareal efter reparationen dækkes ikke.        
 

Klausul 4000 Grundejeransvar 
 Forsikringen er udvidet til at dække sikredes grundejeransvar for indtil 5 

grunde beliggende udenfor det egentlige forsikringssted. 
 
 Ved mere end 5 grunde betales en tillægspræmie på kr. 433,00 pr. 

forsikringsår. 
 For denne dækning gælder der ingen selvrisiko. 
 
Klausul 5000 Vandforsyningsmæssig forbindelse imellem et og flere vandværker 
 Flere skader eller tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold 

dækkes udelukkende med op til den maksimale dækningssum på kr. 
20.000.000 pr. forsikringsår. 

 
 Rejses der således krav imod flere vandværker, som indgår i et sådant 

forsyningsmæssigt fællesskab, og er disse krav afledt af samme 
ansvarspådragende forhold, vil Trygs maksimale hæftelse for samtlige 
disse vandværker udgøre kr. 20.000.000 pr. forsikringsår. 

 
 Ovenstående er gældende, uanset om skade eller tab er forårsaget af et 

medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark eller ej.     
 
Klausul 6000  Graveskader 

Benytter sikrede en momsregistreret entreprenør – herunder sikredes 
egen entreprenørafdeling – til uopsættelig reparation af sit ledningsnet, 
og entreprenøren forinden arbejdets påbegyndelse ikke har haft  
mulighed for at indhente tegninger over kabler, ledninger og kloakkers 
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placering på grund af opgavens hastende karakter, dækker forsikringen 
i forhold til tredjemand (altså udenfor sikredes kreds) ansvar for skade 
på kabler, ledninger og kloakker i jorden, såfremt skaden skyldes 
manglende ledningsoplysninger. Entreprenøren herunder sikredes egen 
entreprenørafdeling skal godtgøre, at skaden skyldes manglende 
ledningsoplysninger. 
 
Dog ydes der i disse situationer tillige kun dækning for ansvar, såfremt 
skaden ikke skyldes, at gravearbejdet er iværksat på det forkerte sted 
som følge af, at vandværkets egen lokalisering af den skadede ledning 
eller anlægsdel var klart utilstrækkelig efter sædvanlig praksis på 
området. 
 
Tryg afgør konkrete sager efter ovenstående retningslinjer og orienterer 
vandværksforeningen om sagerne, men kan forelægge tvivlstilfælde til 
forhandling mellem aftalens parter. Kan der ikke opnås enighed, 
afgøres spørgsmålet om, hvorvidt der skal ydes dækning efter 
vandværksforeningens indstilling. Afgørelsen meddeles i eget navn af 
Tryg til sikrede.   

 
Klausul 7000 Jordarbejder inkl. skade på bygning 

Uanset forsikringsbetingelsernes undtagelse herom dækker forsikringen 
ansvar for skade på ting, forårsaget ved ud- og opgravning, jordboring,  
jordgennempresning samt underboring, men ikke ved anvendelse af 
jordraketter. 
 
Det er en forudsætning, at sikrede kan dokumentere, at der forinden 
ethvert sådant arbejdes påbegyndelse: 
 
1) er indhentet tilladelse fra myndighederne, hvor dette kræves,  
 
2) hos myndighederne og ledningsejere er indhentet kortmateriale og 

undersøgt, hvor ledninger, kabler og kloakker er anbragt. 
 
Forsikringen dækker ikke ansvar: 
 
a) for følger af ændringer i grundvandsstand, herunder grundvands-

sænkning, 
 
b) for tingskade, der kan henføres til mangelfuld afstivning. 

 
Klausul 8000         Ansvar som bygherre 
 Forsikringen er udvidet til at dække ansvar for skade på personer eller 

ting, som forsikringstageren pådrager sig i sin egenskab af bygherre i 
Danmark. 
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 Forsikringen dækker ikke: 
 

 Projekter, hvor forsikringstageren deltager aktivt i arbejdets fysiske 
udførelse eller i byggeledelsens faglige beslutninger. 

 Ansvar for skade på bygninger eller anlæg beliggende mindre end 5 
meter fra udgravninger. 

 Ansvar for skade på ting tilhørende lejere eller andre, og som 
befinder sig i en ejendom, der er genstand for om-/tilbygning eller 
renovering. 

 Ansvar for skade, der kan henføres til fejl eller mangler i projekt- eller 
tegningsmateriale. 

 Ansvar for skade, der skyldes 

 permanent eller midlertidig grundvandssænkning, 

 ramning eller nedvibrering af pæle eller spuns, 

 optrækning eller opvibrering af pæle eller spuns, 

 undermuring, understøbning eller afstivningsarbejde, 

 nedbrydningsarbejder, herunder sprængningsarbejder, 

 ansvar for driftstab, avancetab, huslejetab eller andre indirekte tab, 
uanset hvem der lider sådanne tab.     

               
Klausul 0802 Minimumspræmie (Erhvervs- og produktansvarsforsikring) 

For forsikringen som helhed gælder en minimumspræmie pr. vandværk 
på kr. 1.000 pr. forsikringsår. 

  
Klausul 6136 Retshjælpforsikring 
 I tilknytning til forsikringsbetingelsernes undtagelser i pkt. 3 gælder 

tillige, at forsikringen ikke dækker tvister mellem vandværker indbyrdes 
og/eller tvister mellem vandværker og aftager.  

 
Klausul 0887 Bearbejdningsdækning (produktansvar) 

Uanset forsikringsbetingelsernes pkt. 3, stk. 2, litra f er forsikringen 
udvidet til at dække ansvar for skade på ting eller tab vedrørende ting, 
som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere 
eller på anden måde behandle eller bearbejde, såfremt 
forsikringsbegivenheden sker efter hvervets udførelse. 
 
Forsikringsbegivenheder opgøres jf. indholdet i Ingrediens- og 
komponentskadedækningen og skal kunne indeholdes indenfor denne 
klausuls dækningssum. 

 
Klausul 0912 Bearbejdningsdækning (erhvervsansvar) 

Forsikringen er udvidet til at dække ansvar for skade på ting, som 
sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på 
anden måde behandle eller bearbejde. 
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Forsikringen dækker tingskade som indtræder under behandling/Bear-
bejdningen.  
 
Dækningsudvidelsen tilsidesætter dog ikke de generelle undtagelser af 
varetægtsskader i forsikringsbetingelsernes pkt. 2, stk. 2, litra b, og 
skade på forsikringstagerens egne ting, skade på ting sikrede har lånt, 
lejet eller leaset er aldrig dækket. 
 
Nærværende udvidelse dækker nødvendige udgifter til reparation af den 
beskadigede ting. Reparationer der kan udføres af sikrede selv, 
erstattes til nettopriser. Skader der udbedres af andre end sikrede, 
erstattes med det beløb, som sikrede normalt betaler for sådan 
reparation. Er den skaderamte ting totalskadet erstattes denne til 
sikredes genanskaffelsespris. 
 
Forsikringen dækker dog ikke udbedring af mangler ved leverede 
produkter/ydelser. 
 
Det præciseres, at forsikringen ikke dækker ansvar for driftstab, tidstab, 
avancetab og andet indirekte tab uanset at dette formuetab er en følge 
af dækningsberettiget skade, som beskrevet i de almindelige 
forsikringsbetingelser pkt. 2, stk. 4.  

 


