
Vandværksforsikringer 
Prisliste 2023 
RTM Forsikringsmægler varetager forsikringer for Danske Vandværker, 
placeret i TRYG og sørger også for at udsende certifikat, faktura mv. 
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Præmieberegningsgrundlag 
Vandværkets forsikringspræmie beregnes på grundlag af vandværkets udpumpede vand mængde (m3) pr. år. Vandværket skal 
hvert år indberette vandværkets udpumpede vand mængde til Danske Vandværker. Dette gøres via http://danskevv.dk/din-side 

 
Der betales ikke moms på forsikringer. 

 
Basispakken: 
All Risk Erhvervsforsikring – police nr. 642 22.439 
Bygning, brand, indbrud, hærværk, løsøre, solceller, maskinkasko, maskindriftstab, edb, databærer, meromkostninger 

 
Præmier All risk forsikring: 
Udpumpet vandmængde indtil 100.000 m3 pr. år: DKK 0,06049251 pr. m3 
Minimumspræmie: DKK. 2.986 pr. år 
Selvrisiko: DKK 5.000,00 af enhver skade, undtaget glas og kumme 

 
Udpumpet vandmængde fra 100.000 m3 indtil 1.000.000 m3 pr. år: DKK 0,03252231 pr. m3 

Minimumspræmie: DKK.             6.006 pr. år 
Selvrisiko af enhver skade, undtaget glas og kumme DKK 7.000 
Udpumpet vandmængde mere end 1.000.000 m3 pr. år: DKK 0,01952907 pr. m3 

Minimumspræmie: DKK     22.235.  pr. år 
Selvrisiko DKK 10.000,00 af enhver skade, undtaget glas og kumme 
 
Dæknings sum: Sumløs 
 
Bemærk, at for skader forårsaget af lynnedslag, kortslutning eller induktion gælder følgende: 

 
Efter første skade som sker på grund af lynnedslag, kortslutning eller induktion stilles der krav om, at vandværket skal installere 
transientbeskyttelse, jf. krav som er fastsat af Tryg. 

 
Imødekommes dette krav ikke, stiger vandværkets selvrisiko med en faktor 5 ved efterfølgende skader, som sker på grund af 
lynnedslag, kortslutning eller induktion 

 
Når vandværket dokumenterer (i form af installationserklæring til RTM/Danske Vandværker) at have installeret 
transientbeskyttelse, og RTM/Danske Vandværker har godkendt installationen jf. Trygs krav, bortfalder selvrisikoen ved skader som 
forårsages af lynnedslag, kortslutning eller induktion. 

 
Solcelleanlæg op til 100 kW, med en værdi på maks. DKK 1.000.000 er medforsikret dog undtaget simpelt tyveri. 
 
Præmie netbanksdækning.  
 
Udpumpet vandmængde indtil 100.000 m3 pr. år: DKK         0,00371024 pr. m3 
Minimumspræmie: DKK.           130 pr. år 
 
Udpumpet vandmængde fra 100.000 m3 indtil 1.000.000 m3 pr. år: DKK          0,00094412 pr. m3 

Minimumspræmie: DKK.                        260 pr. år 
 
Udpumpet vandmængde mere end 1.000.000 m3 pr. år: DKK          0,00043245 pr. m3 

Minimumspræmie: DKK.                         780 pr. år 
 

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring – police nr. 670 8.003.000 
 
 

Præmie: 
Udpumpet vandmængde indtil 500.000 m3 DKK        0,01019275 pr. m3 

Udpumpet vandmængde mere end 500.000 m3 DKK.      0,00611553 pr. m3 

Minimumspræmie pr. forsikrings år. DKK.        1.702 pr. år 
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Dækningsomfang/Forsikringssum pr. forsikrings år 
• Person- og/eller tingskade: DKK  20.000.000 
• Ingrediens-/komponentskader DKK  20.000.000 
• Ingrediens-/komponenttab DKK 1.000.000 
• Fareafværgelse DKK 1.000.000 
• Forurening DKK 2.000.000 
• Bearbejdning Dkk 1.000.000 
• Forsikringssum Pfas Dkk      2.000.000 

 
 
    Trygs samlede hæftelse kan maksimalt andrage 100 mio. kr. årligt for alle vandværker i aftalen.  
 

Selvrisiko 
Erhvervsansvarsskader: DKK 0,00 
Produktansvarsskader: 10 % - dog mindst DKK 5.000 af enhver forsikringsbegivenhed 

 
Den samlede selvrisiko for erhvervs- og/eller produktansvarsskader kan ikke overstige DKK 50.000 pr. vandværk 
Denne begrænsning gælder dog ikke for særskilt anførte selvrisikobeløb. 

 
• Ingrediens- og komponentdækningen: 10 % - dog mindst DKK 5.000 af enhver forsikringsbegivenhed 
• Forureningsansvarsskader: 10 % - dog mindst DKK 5.000 af enhver forsikringsbegivenhed 
• Fareafværgelse: 10 % - dog mindst DKK 5.000 af udgifterne 
• Jordarbejde: 10 % - dog mindst DKK 10.000 og max. DKK 100.000 af enhver forsikringsbegivenhed på ledninger, kabler og 

kloakker. Ved andre skader som følge af jordarbejde er selvrisiko 10 % - dog mindst DKK 5.000 
• Bearbejdning 10 % - Mindst 5.000 kr. - Max 50.000 kr. 

 
Den kombinerede erhvervs- og produktansvarsforsikring giver dækning for sikredes grundejeransvar for indtil 5 grunde, beliggende 
udenfor det egentlige forsikringssted. 

 
Arbejdsskadeforsikring – police nr. 655 140.649 
Herunder brilleskade hvis man er ansat på vandværket. 

 
Præmie DKK 0,02155422pr. m3 vand 
Minimumspræmie DKK 2.254 pr. år 
Selvrisiko Ingen 
Dækningssum Jf. lov om arbejdsskadeforsikring 

 
 

Udvidet gravedækning – police nr. 670 8.003.000 
Tegnes hvis vandforsyningen selv udfører gravearbejde. Dækker vandforsyningens ansvar, som det kan blive pålagt som følge af 
vandforsyningens fejl eller forsømmelser i forbindelse med gravearbejde. 

 
Udpumpet vandmængde indtil 100.000 m3 pr. år:   DKK.           1.039 pr. år 

    Udpumpet vandmængde over 100.000 m3 pr. år:                                                                                 DKK.           1.870 pr. år 
Dækningssum DKK 20.000.000 
Selvrisiko Jf. ovenstående punkt ”jordarbejde” 

 
Retshjælp – police nr. 670 8.003.000 

 
Retshjælp dækker sikrede ved tvister, der afgøres i Norden og Tyskland. Ved tvister forstås konkrete, aktuelle konflikter, som med 
rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål. 

 
Dækningssum på DKKK 125.000 

 
Præmier – Alternativ I 
Udpumpet vandmængde indtil 100.000 m3 pr. år: DKK 1.009 
Udpumpet vandmængde fra 100.000 m3 indtil 1.000.000 m3 pr. år: DKK 1.794 

Dækningssum på DKK 200.000 
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Præmier – Alternativ II 
Udpumpet vandmængde indtil 100.000 m3 pr. år: DKK 1.514 
Udpumpet vandmængde fra 100.000 m3 indtil 1.000.000 m3 pr. år: DKK 2.725 

 

Ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer – police nr. 882 850.010 
 

Forsikringen dækker bestyrelsesmedlemmer under arbejde som bestyrelsesmedlemmer samt under rejser og kurser i 
vandværkets interesse. Dækker under transport mellem hjem og bestyrelsesmøde. Herunder brilleskade for 
bestyrelsesmedlemmer. 

 
Præmie DKK 703 pr. bestyrelse pr. år 
Dækning v. død DKK 200.000,00 
Dækning v. 100 % invaliditet DKK 400.000,00 
Særlig dækning Udvidet invaliditet, dobbelterstatning og behandlingsudgifter 
Tandskade Efter regning 
Brilleskade Omfattet i det omfang arbejdsskadeforsikringen ikke dækker 

 
 

Bestyrelsesansvarsforsikring med/uden kriminalitetsdækning – police nr. 674 80.002 
 

Forsikringssum Titel Forsikringspræmie Type 
1 mio. kroner Bestyrelsesansvar 1.013 kroner pr. år (Type 1) 
1 mio. kroner Bestyrelsesansvar og kriminalitet   1399. kroner pr. år (Type 2) 

1 mio. kroner pr. forsikringsbegivenhed og pr. forsikrings år 
 

2 mio. kroner Bestyrelsesansvar 1.744 kroner pr. år (Type 3) 
2 mio. kroner Bestyrelsesansvar og kriminalitet 2.399 kroner pr. år (Type 4) 

2 mio. kroner pr. forsikringsbegivenhed, dog højst 4 mio. kroner pr. forsikrings år 
 

5 mio. kroner Bestyrelsesansvar 3.426 kroner pr. år (Type 5) 
5 mio. kroner Bestyrelsesansvar og kriminalitet 4.762 kroner pr. år (Type 6) 

5 mio. kroner pr. forsikringsbegivenhed, dog højst 10 mio. kroner pr. forsikrings år 
 

Bestyrelsesansvarsforsikring med lavere kriminalitetssum – police nr. 674 80.002 
 
 

2 mio. kroner Bestyrelsesansvar  

1 mio. kroner Kriminalitet 2.130 kroner pr. år (Type 7) 
2 mio. kroner pr. forsikringsbegivenhed (Bestyrelsesansvar), dog højst 4 mio. kroner pr. forsikrings år 

 
5 mio. kroner Bestyrelsesansvar 
1 mio. kroner Kriminalitet 3.812 kroner pr. år (Type 8) 

5 mio. kroner pr. forsikringsbegivenhed (Bestyrelsesansvar), dog højst 10 mio. kroner pr. forsikrings år 
 

5 mio. kroner Bestyrelsesansvar  

2 mio. kroner Kriminalitet 4.082 kroner pr. år (Type 9) 
5 mio. kroner pr. forsikringsbegivenhed (bestyrelsesansvar), dog højst 10 mio. kroner pr. forsikrings år 

 
 

Selvrisiko 10 % af ethvert dækningsberettiget tab – dog min. 1.000 kroner og maks. 5.000 kroner. 
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Betingelser for kriminalitetsdækning 

 
 

Der skal være 2 underskrifter på samtlige bilag/posteringer og lignende. Hensigten med kravet er, at der af anden underskriver sker 
en kontrol af den første underskrivers behandling af bilaget/posteringen. 
Hvis vandværkerne ikke opfylder: 
"der skal være to underskrifter på samtlige bilag/posteringer o.l.", 
så vil der ved enhver forsikringsbegivenhed gælde en selvrisiko på 10%, dog min. 2.500 kr. Det skal dog præciseres, at der i disse 
tilfælde alene er dækning, når bilag/posteringsbeløbet ikke overstiger 5.000 kr. 

 
Ved de forskellige dækningssummer stilles følgende krav om medvirken af registreret revisor: 

 
Sum 1 mio. kr.: Der stilles ikke krav om registreret revisors medvirken ved udarbejdelse af regnskab eller gennemgang af regnskab. 
Det forventes at regnskab gennemgåes af intern revisor. 

 
Sum 2 mio. kr.: Der stilles krav om udvidet gennemgang af regnskab af en registreret revisor. 

Sum 5 mio. kr.: Der stilles krav om egentlig revision udført af en registreret revisor 

Udvidet gennemgang ved revisor og egentlig revision af revisor skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik. F.eks. 
betyder en egentlig revision blandt andet en kontrol og efterprøvelse af regnskabets tal og oplysninger, samt en efterprøvelse af 
værkets forretningsgange. Revisor skal orientere værkets ledelse om det udførte i et revisionsprotokollat. 

 
Det er muligt at tegne bestyrelsesansvar med en højere sum end angivet ovenfor ligeledes med fordelagtig rabatmulighed 
Kontakt RTM, Lars Henriksen telefon: 43 57 51 03 for yderligere oplysning. 

 
Kombineret entrepriseforsikring på deklarationsbasis – police nr. 642 22.439 

 
Forsikringen omfatter alle bygningsarbejder i forbindelse med opførelse af selvstændige bygninger samt om- og tilbygninger overalt 
i Danmark. 
 
Vilkår: Entreprisen omfatter – Alle bygge og anlægsarbejde, herunder ledningsentrepriser inden for 
vandværkets forretningsområde.  
Der henvises endvidere til 648 tillæg. 

Pos I forsikringssum for den enkelte entreprise 25.000.000 – selvrisiko DKK 25.000 
Pos II forsikringssum bestående bygning kr. 1.000.000 – selvrisiko DKK 25.000 
Pos III forsikringssum ansvarsforsikring kr. 10.000.000 – selvrisiko DKK. 25.000 

 
    Præmie udgør 2,207702703 o/oo af den samlede entreprisesum. 
 
    Minimumspræmien andrager 3.895 kr.  

 
Vær OBS på farligt arbejde. Der beregnes præmie udover ovenstående rate for farligt arbejde. Ved farligt arbejde skal RTM 
informeres og tilbud med udvidelse for farligt arbejde skal indhentes. 

 
Tryg skal have lejlighed til at foretage risikovurdering, derfor skal det aktuelle/relevante projektmateriale sendes til RTM senest 8 
dage før entreprisens igangsætning. 
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Motorkøretøjsforsikring – Fællespolice 622-606.900 
 

Forsikringen er en autofællespolice med 2 prisgrupper 
Dækning: Kasko, brand og ansvar 
Selvrisiko pr. skadesbegivenhed DKK 6.000. 

 
Personbil nyværdi max DKK. 400.000 Årlig præmie DKK 5.392 pr. køretøj 
Varevogn nyværdi max DKK. 300.000 Årlig præmie DKK 6.632 pr. køretøj 
Trailer, nyværdi max DKK. 50.000. Årlig præmie DKK 560 

 

Cyberforsikring (individuelt police nr.) 
 

Forsikringen dækker skadehjælp 24/7 – 365 dage om året, rekonstruktion af it-systemer, netværk, software samt juridisk 
erstatningsansvar ved datalæk forårsaget af ondsindet hacking, virus og ransomware. Driftstab er ikke omfattet af forsikringen. 

Præmier – (Type 1) Dækningssum på DKK 500.000 
 

Udpumpet vandmængde indtil 100.000 m3 pr. år: DKK 6.003 
Udpumpet vandmængde fra 100.001 m3. indtil 1.000.000 m3 pr. år: DKK 7.962 
Udpumpet vandmængde mere end 1.000.001 m3, DKK 9.738 

Præmier – (Type 2) Dækningssum på DKK 1.000.000   

Udpumpet vandmængde indtil 100.000 m3 pr. år: DKK 7.840 
Udpumpet vandmængde fra 100.001 m3. indtil 1.000.000 m3 pr. år: DKK 10.228 
Udpumpet vandmængde mere end 1.000.001 m3, DKK 12.128 

Præmier – (Type 2) Dækningssum på DKK 2.000.000   

Udpumpet vandmængde indtil 100.000 m3 pr. år: DKK 11.882 
Udpumpet vandmængde fra 100.001 m3. indtil 1.000.000 m3 pr. år: DKK 10.228 
Udpumpet vandmængde mere end 1.000.001 m3, DKK 12.128 

 
 
Afløbsforsikring bestyrelsesansvar (individuelt police nr.) 

  

 
Ved at tegne en afløbsforsikring sikrer I at tidligere bestyrelsesmedlemmer er ansvarsdækket, skulle der opstå krav mod 
bestyrelsen efter denne er ophørt. 

 
Afløbsforsikringen kan igennem Danske Vandværkers forsikringsaftale med Tryg, tegnes for en 5 eller 10-årig periode, med den 
forsikringssum der var gældende da bestyrelsen var aktiv. 

 
10 år   DKK   3.038  (Forsikringssum 1 mio. kr.) 
10 år   DKK   5.232  (Forsikringssum 2 mio. kr.) 
10 år   DKK 10.277 (Forsikringssum 5 mio. kr.) 

 
Transportforsikring (individuelt police nr.) 

 
Forsikringen er til vandværket som transporterer og opbevarer varer, værktøj og udstyr i bilen. Forsikringen dækker fx ved indbrud, 
kørselsskader og brand. 

 
Der tegnes følgende forsikringssummer pr. bil: 

 
1) kr. 50.000 
2) kr. 100.000 

 
Præmie pr. bil for udvidede danske betingelser incl. natdækning 
 

Ad 1) kr. 1.838 
Ad 2) kr. 3.675 

 
 

Selvrisiko udgør kr. 1.000,00 af enhver skade 
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Afgifter 

Skadesforsikringsafgift 
Skadeforsikringsafgift betales til Staten af prisen for skadeforsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og 
bådforsikringer. Afgiften udgør 1,1 % af prisen på forsikringerne og skal betales, hver gang. 

 
Auto 

 
• En statsafgift på 42,9 % af forsikringsprisen på ansvarsforsikringen på din bil 
• På ansvarsforsikringer for person- og varebiler opkræves et miljøbidrag på 84 kr. Miljøbidraget går til at finansiere den 

godtgørelse, der betales til ejeren af den bil, der hugges op eller skrottes. 
 

Arbejdsskade 
 

På arbejdsskadeforsikringen opkræves 1,9 % af prisen i arbejdsmiljøafgift og 2,3 % lovændringsbidrag. Der opkræves et 
garantifondsbidrag svarende til 30 kr. pr. fuldtidsansatte i aftalen mellem Danske Vandværker og Tryg. 

 
Honorar 

 
De anførte præmier indeholder honorar til Danske Vandværker og betjeningstilskud til RTM Forsikringsmægler. 

 
Forsikringsbetingelser 

 
Prislisten er kun et kortfattet resume. Police og betingelser vil altid være gældende. 


