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1. Forord 
Retningslinjer for Forsikring skal medvirke til, at der administreres efter fælles regler omkring forsikringer i 
alle dele af den kommunale organisation, og at der sættes fokus på arbejdet med sikring og forebyggelse. 
 

Via retningslinjerne skal de ansatte medvirke til sikring af kommunens værdier samt til afværgelse og 
begrænsning af tings- og personskader i forhold til borgere, ansatte, bygninger mv. Den enkelte ansatte, 
har således ansvar for begrænsning af skader.  Administrativt vil der årligt bliver fulgt op på opgaverne med 
forebyggelse, sikring og risikostyring.  

Målsætning 
Den overordnede målsætning med en retningslinjerne er, at begrænse udgifterne til forsikringer, skader og 
forsikringsadministration.  
 

Dette kan blandt andet opnås ved: 

• at formidle og sikre forståelse for risikoforebyggelse i organisationen 

• sikre sig frem for at forsikre sig 

• at nedbringe antallet af skader samt størrelsen af den enkelte skade samt evt. følgeomkostninger 

• en central og professionel forsikringsadministration 

Formål 
Formålet er, at kommunens værdier sikres og forsikres efter ensartede regler i alle afdelinger, og at 
imødegåelse af risici, sker økonomisk mest fordelagtigt for kommunen som helhed. 

Organisation og kompetencer 
Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for fastlæggelse af kommunens retningslinjer for forsikring 
og direktionen har det overordnede ansvar for gennemførelsen. 
 

Forsikringsadministrationen er organisatorisk placeret i Byrådssekretariatet. Jura administrerer 
behandlingen af skader på de områder, hvor kommunen er selvforsikrende, dog med undtagelse 
af arbejdsskader og ansvarsskader under Teknik & Miljø samt Jobcentret. 
 

Forsikringsadministrationen har den forsikringsmæssige relation til forsikringsselskaberne for alle 
forvaltningsområder og varetager tegning og opsigelse af policer, ændringer i bestående policer, 
anmeldelse og behandling af forsikringsskader. 
 
Ansvaret for, at de fornødne forsikringer er tegnet, herunder også for størrelsen af 
forsikringssummerne, påhviler de respektive ledere. Ansvaret, for nytegning, ændringer i 
bestående forsikringer, afmelding af forsikringer og anmeldelse af såvel forsikringsdækkede som 
ikke-forsikringsdækkede skader, har de budgetansvarlige i de enkelte forvaltninger samt afdelings, 
institutions- samt skoleledere, herunder at alle relevante oplysninger tilgår Byrådssekretariatet. 
 
Forsikringsadministrationen administrerer ikke den fysiske udbedring af forsikringsdækkede eller 
ikke-forsikringsdækkede skader på kommunens ejendomme. Dette administreres af 
forvaltningerne, afdelingerne, institutionerne og skolerne  
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Tværgående samarbejde 
Der er nedsat et forsikringsudvalg bestående af forsikringsmægler, forsikringsselskabets 
kundekonsulent risiko- og forsikringsmedarbejdere, ledelse m.fl. med det formål at effektivisere 
samarbejdet, informationsstrømmen og dagligdagen for Esbjerg Kommune og 
forsikringsmægleren. 
 
Der er etableret et mødefora bestående af kontaktpersoner fra de respektive forvaltninger, risiko- 
og forsikringsmedarbejdere ved Byrådssekretariatet for at informere og smidiggøre de 
administrative sammenhænge 
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2. Retningslinjer for forsikring 

Indledning 
Forsikringer tegnes hos anerkendte forsikringsselskaber og hovedforfald på policerne skal følge 
kalenderåret. 
 
Forsikringerne skal med regelmæssige mellemrum i udbud i.h.t. Udbudsdirektivet. På baggrund af 
det gennemførte udbud vælges forsikringsselskab efter kriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud”. 
 
Kommunen er som udgangspunkt ikke selvforsikrende, men har dog på nærmere bestemte 
områder besluttet at være helt eller delvist selvforsikrende f. eks. vedrørende arbejdsskader. 
 

For arbejdsskadeforsikring gælder, at ydelser efter Arbejdsskadesikringsloven i forhold til 
arbejdsulykker afholdes af Personale og Udvikling. Hvor der undtagelsesvist er tegnet 
arbejdsskadeforsikring, betales ydelserne af forsikringsselskabet.  
 

For øvrige selvforsikrede områder afholdes skadeudgiften af den pågældende forvaltning, afdeling, 
institution eller skole over driften. 

Retningslinjerne er derfor 

• at der tages initiativ til etablering af forsikring, når konsekvenserne af og sandsynligheden 
for skader sammenholdt med præmieomkostningerne gør det økonomisk hensigtsmæssigt. 

• selvforsikringsområder er arbejdsskade, generelt ansvar samt glas for skoler og 
institutioner. 

• selvrisici følger de beslutninger der er udtrykt i denne politik.  
 
Forsikringsplanen fremgår af bilag 1. 
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3. Retningslinjer for sikringspolitik 

Indledning 
Retningslinjerne er udarbejdet for at fastlægge principperne for kommunens risikostyring og 
bygger på en løbende risikoanalyse og den heraf afledte risikoprofil.  

Formål 
Formålet omfatter alt personale, og er blandt andet 

• at risikoen for fremtidige skader reduceres mest muligt (proaktiv indsats). 

• at højne forståelsen hos medarbejderne om vigtigheden af forebyggelse og sikring 

• at sikre kommunen bedst muligt for tab og driftsforstyrrelser som følge af skader. 

• at sikre, at de risikoforebyggende foranstaltninger sættes ind der, hvor de har størst effekt                                                                                       

• at opnå økonomisk gevinst ved central styring af indkøb af sikrings– og vagtydelser. 

• at opnå nedsættelse af forsikringspræmierne. 
 
Målet kan blandt andet nås ved, at der opstilles krav for sikring af kommunens ejendomme og 
institutioner for så vidt angår nybygning/ombygning, bygningsvedligeholdelse samt 
indbrudssikring. Herudover opstilles krav til pengehåndtering samt kørsel i kommunens biler.. 
 

Sikring kan ikke stå alene. Øget opmærksomhed og holdningsbearbejdning er mindst lige så vigtige 
parametre i den samlede risikostyring/-sikring. Derfor skal tiltag som besøg og undervisning på de 
kommunale arbejdspladser fortsat prioriteres højt. 
 

Arbejdet med at motivere til og gennemføre sikringstiltag forestås af risikostyringen, som 
formidler, vurderer og koordinerer sikringsarbejdet i samarbejde med de enkelte forvaltninger. 
Risikostyringen foretager endvidere vurderinger af kommunens risici og afvejer prioriteringen 
mellem eliminering, reducering eller accept med efterfølgende forsikring eller selvforsikring. 
 

Kommunens risikostyring omsætter disse retningslinjer i en løbende plan for sikringstiltag og 
indsatsområder. Direktionen præsenteres årligt for en status på indsatserne og en plan for de 
kommende indsatser.   
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Bilag 1: Forsikringsplan 

a. Bygninger/løsøre 
For at beskytte kommunens aktiver bedst muligt, etableres forsikringsdækning efter 
nyværdiprincippet. 
 

Skader som krig, borgerlige uroligheder, jordskælv m.v. samt slid, gradvis forringelse, reparation, 
service og vedligeholdelse, korrosion, overbelastning af maskiner (maskinhavari), hører til de 
væsentligste skadeårsager, som ikke dækkes. 
 

Forsikringen tegnes som hovedregel på ”fuld- og nyværdivilkår”. Fredede bygninger, skadede 
bygninger, bygninger der er bestemt til nedrivning samt bygninger, der er værdiforringet med 
mere end 30 % forsikres på de for bygningerne relevante vilkår, enten som 1. risikoforsikring eller 
som indeksreguleret sumforsikring. Hovedreglen er, at bygninger beregnet til nedrivning forsikres 
som indeksreguleret sumforsikring. 
 

Afhængig af forsikringsselskabets præmieberegningsgrundlag anvendes i forhold til bygninger 
enten dennes genopførelsessum eller bygningsarealet. Genopførelsessummen fastsættes til de 
totale byggeudgifter ved bygningens genopførelse i samme skikkelse efter dagens priser inkl. eller 
ekskl. moms afhængig af, om bygningen/driftsområdet er momsregistreret eller ej. Dog vil der 
være særlige genopførelsesværdier på de særlige forsikringsformer.  
Bygningsarealet vil i almindelighed kunne opgøres på baggrund af BBR-registret, der til enhver tid 
skal være ajourført.  
 
Varmt arbejde 
Der gælder en særlig selvrisiko for brandskader, der skyldes varmt arbejde  
Når der på skadetidspunktet foregår bygge- og reparationsarbejder på ejendommen, gælder for 
brandskader en særlig selvrisiko på 100.000 kr.  
I det omfang, der foreligger oplysninger om udførelse af varmt arbejde på skadetidspunktet, skal sikrede 
bevise, at skaden ikke er sket som følge af dette arbejde.  
Varmt arbejde defineres som tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, 
opvarmning, ukrudtsbrænding og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med 
maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder og 
tilvirkningsprocesser mv.  
 
Selvrisikoen kan bortfalde  
Der skal ikke betales selvrisiko, hvis  
1) sikrede kan fremlægge godkendt aftaleblanket underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, 
brandvagten og den udførende håndværker. Blanketten skal være underskrevet, inden varmt arbejde 
påbegyndes.  
2) sikrede kan dokumentere, at de håndværkere, der udførte det varme arbejde, havde certifikat på at have 
gennemført kursus om varmt arbejde. Kurset skal være eller svare til certifikatuddannelse i Varmt Arbejde, 
gennemført af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. 

 
Der er etableret en fællespolice for kommunens ejendomme, udlejningsejendomme samt All-
risks forsikringer. 
 

1. Forsikringsdækninger for ejendomme tilhørende kommunen efter følgende princip: 

• Bygningsbrand 
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• El-skade/Udvidet kortslutning bygningsbrand  

• Anden bygningsbeskadigelse inkl. stormskadedækning 

• Stormskadedækning for udvendig produktionsudstyr  

• Løsørebrand 

• El-skade/Udvidet kortslutning løsørebrand  

• Løsøreindbrudstyveri 

• Løsørevand  
 

2. Forsikringsdækning for udlejningsejendomme under Boligafdelingen efter følgende princip: 

• Bygningsbrand 

• El-skade/Udvidet kortslutning bygningsbrand 

• Anden bygningsbeskadigelse inkl. stormskadedækning 

• Huslejetab  

• Udvidet rørskadedækning  

• Glasskadedækning 

• Løsørebrand 

• El-skade/Udvidet kortslutning løsørebrand 

• Løsøreindbrudstyveri 

• Løsørevand 
 

Løsøresummerne for maskiner og inventar opgøres til nyværdi med, de samlede (gen)anskaffelses-
udgifter i dagens priser inkl. eller ekskl. moms afhængig af, om forvaltningsområdet er 
momsregistreret eller ej.  Maskiner og fast eller løst inventar, der anvendes til den i bygningen 
udøvende virksomhed, forsikres under løsøreforsikringsdelen. 
  
Løsøreforsikringen skal omfatte dækning for brand- og vandskade, indbrudstyveri samt udvidet 
kortslutning for alt kommunalt inventar af enhver art, kommunalt løsøre i forbindelse med  
hjemmearbejde og i lejede bygninger. Dog tegnes alene branddækning, hvor indbrudstyveri- og 
vandskadedækning ikke er relevant, hvilket eks. gælder for vejmateriel beroende uden for 
bygningen.  
 

b. All-risks dækning 
Etableres for følgende værdier og risici: Kunstudstilling inkl. transport, teknisk udstyr inkl. 
transport, borgmesterkæder, informationsbokse, digitale pyloner, materielgårde og stille pladser. 

c. Rede penge 
Der tegnes for udvalgte områder særskilt forsikring for ”Rede penge”, hvis tabet ved indbrud kan 
overstige kr. 10.000 og ran/røveri max. Kr. 250.000,-. Der stilles krav om særlig sikring af rede 
penge i forsikringsbetingelserne. 

d. IT-anlæg 
Der etableres ikke særskilt kaskoforsikring for IT udstyr i kommunen, dog for IT-udstyr i bogbus. 

e. Søfartøjsforsikring 
Der tegnes ansvar, kasko og brand på arbejdsbåde (grødskærebåde) tilhørende Materielgården 
samt på Dragebåde tilhørende Søfartsskolen. 
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f. Forsikringsplan for entrepriseforsikring – nybygning, ombygning og tilbygning 
Der er etableret en brand- og stormskadedækning for om-, ny- og tilbygningsopgaver for 
entrepriseopgaver på op til 5 mio. kroner. Denne dækning er etableret på kommunens 
fællespolice og gælder dermed samtlige ejendomme under denne police.  
 

For entrepriser med særlige entreprisemæssige risici og entreprise med såkaldt farligt arbejde, 
såsom pilotering, grundvandssænkning og lignende farligt arbejde, etablerer Esbjerg Kommune 
enkeltstående, kombinerede entrepriseforsikringer inkl. all-risks, brand og ansvar (efter behov) for 
selve entreprisen samt, hvis det skønnes nødvendigt, forsikring af egne bygninger og løsøre i 
tilknytning til selve entreprisen. 
 

Etablering af entrepriseforsikringer drøftes fra sag til sag med forsikringsmægleren. 

g. Ansvar 
Esbjerg Kommune har generelt valgt at være selvforsikret for ansvarskrav. 
 
På udvalgte områder, hvor det skønnes økonomisk ansvarligt i forhold til risikoen, kan der dog 
etableres ansvarsforsikring. Dette er pt. gældende for følgende områder: 
 

• Hus- og grundejeransvar for udlejningsejendomme under DAB. Selvrisiko kr. 1.000 

• Børn og unge i pleje-/aflastningsordninger. Anbragt efter Serviceloven med en selvrisiko på 
kr. 2.000 pr. skade. 

• Bestyrelsesansvar for byrådsmedlemmer og ansatte, som er udpeget til at sidde i eksterne 
bestyrelser på vegne af kommunalbestyrelsen.  

• Lufthavnsansvar. Tegnes særskilt af Esbjerg Lufthavn. 

• Hesteansvar. Med en selvrisiko på kr. 1.000. 

• Ansvar for lystfartøj. Med en selvrisiko på kr. 1.000. 

• Passageransvar – for sejladser i (lejede eller ejede) fartøjer med plads til maksimalt 12 
passagerer. Selvrisiko 2.500 pr. skade på håndbagage og kr. 0 ved personskader.   

• Professionelansvar. Med en selvrisiko på kr. 50.000 

• Droner. Selvrisiko kr. 5.000 

• Privatansvar og –løsøre for følgende: 
o Birkevangen,  
o Ribelund,  
o Enkeltperson på Rabu, Bøge álle 

 

h. Motorkøretøjer 
Der er etableret en fællespolice for kommunens motorkøretøjer. 
 

Der tegnes altid ansvarsforsikring med dækning svarende til bestemmelserne i Færdselsloven for: 

• indregistrerede motorkøretøjer 

• traktorer 

• selvkørende arbejdsmaskiner, over 15HK 

• knallerter, herunder knallerter til undervisningsbrug.  
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Indregistrerede motorkøretøjer (personbiler, busser, vare- og lastvogne, traktorer og 
arbejdsredskaber) skal endvidere som hovedregel kasko- og brandforsikres.  
 

Den enkelte afdeling kan dog for mindre (under 15HK) uindregistrerede arbejdsredskaber og efter 
forelæggelse for Byrådssekretariatet undlade helt at tegne kasko- og brandforsikring, alene at 
tegne kaskoforsikring, eller alene at tegne brandforsikring. Der kan desuden i særlige tilfælde og 
hvor det skønnes nødvendigt, tegnes kasko- og brandforsikring for påhængsredskaber og 
påhængsvogne. 
 

For knallerter til undervisningsbrug tegnes brandforsikring på de respektive adresser hvor 
knallerterne opbevares. 
      

På autoforsikring er der en selvrisiko på 10.000,- kr. 

i. Skovbrand-,genplantning- og træværdisforsikring 
Der tegnes skovbrandsforsikring ved Dansk Plantageforsikring for 838 ha. 

j. Personer ansat i Esbjerg Kommune  
Arbejdsskadeforsikring 
Der etableres ikke arbejdsskadeforsikring, kommunen er selvforsikret og erstatter jf. loven. 
 

For så vidt angår erhvervssygdomme er forsikring lovpligtig, og dækker alle ansatte under Esbjerg 
Kommune. 
 

Særlige regler for arbejdsskader  
Arbejdsskader behandles af Personale og Udvikling.  
Indtræffer et ulykkestilfælde, skal der snarest udfærdiges anmeldelse herom i overensstemmelse 
med de gældende interne og eksterne regler på området. Der foretages digital anmeldelse via 
kommunens arbejdsskadesystem, der automatisk videresender anmeldelsen til EASY-systemet.  
 

I tilfælde, hvor arbejdsskaden skal sendes til Arbejdsskadestyrelsen eller, hvor skadelidte selv har 
indbragt skaden for Styrelsen, indhenter Arbejdsskadestyrelsen normalt selv lægeerklæring I og II, 
generel funktionsattest, speciallægeerklæringer m.v. Personale og Udvikling kan ligeledes tage 
initiativ til indhentelse af lægeerklæring I og har pligt hertil, når det efter en konkret vurdering i 
den enkelte sag vurderes formålstjenligt af hensyn til den videre behandling i 
Arbejdsskadestyrelsen.    
 

Hvor skaden ikke umiddelbart vurderes at medføre udbetaling af ydelser efter Arbejdsskade-
sikringsloven og ikke medfører sygedage og lignende, vurderer Personale og Udvikling, om der skal 
foretages videre i sagen.  
 

Ved dødsfald, og uanset årsagen hertil, i en afdeling eller institution, eller hvis en arbejdsskade har 
medført døden, skal anmeldelse herom via Personale og udvikling sendes til Arbejdsskade-
styrelsen inden 48 timer efter dødsfaldet. Dette gælder tillige, selvom arbejdsskaden tidligere er 
anmeldt. 
 

k. Kollektiv ulykkesforsikring 
Der etableres kollektiv ulykkesforsikring for følgende grupper: 
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• Kommunalbestyrelsesmedlemmer 

• ”Blå mandag” arrangementer 

• Børn og unge i pleje-/aflastningsordninger. 
 

l. Rejseforsikring for ansatte inkl. syge-/hjemtransport, bagagedækning og ulykkesdækning m.v. 
Forsikringen omfatter alle personer der rejser i kommunens tjeneste, herunder 
byrådsmedlemmer, samtlige ansatte, medrejsende konsulenter og lignende. Forsikringen er også 
udvidet til at omfattes ansatte og deres ledsagere.  
 
Rejseforsikring - elever/beboere 
Rejseforsikringen er et tilbud som man kan benytte sig af, hvis man ønsker at tegne en 
rejseforsikring for skoleelever/beboere.  
Forsikringen har dækning for sygdom og hjemtransport, tilkald og sygeledsagelse, hjemkaldelse 
samt privatansvar. 
 
Pr. 1. januar 2018 er der tegnet en samlet forsikring for ansatte, elever og beboere. 
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2. Dækningsoversigt 
 
1. Forsikringsplan tingskadeforsikringer 
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Bemærkninger 

1.1 Bygninger 

    

 For udlejningsejendomme under Boligafdelingen tegnes 
forsikringerne uden anden selvrisiko end det der fremgår 
af betingelserne. For øvrige ejendomme er der en 
selvrisiko på 10.000 kr.  

Bygningsbrand 
Anden bygningsbeskadigelse 
Storm 

a) fuld- og ny værdi 
b) dagsværdi 
c) første risiko 
d) sumforsikring 

 
X 
X 
X 
X 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 
X 
X 

  

Første risiko og, sumforsikring tegnes kun på udvalgte 
bygninger. 

El-skade/Kortslutning X     

Husejeransvar  X   Dog på udlejningsejendommene under Boligafdelingen 

Svamp & insekt  X   Dog på udvalgte ejendomme 

Udvidet rørskade (rør- og stikledning)  X   Dog på udvalgte ejendomme 

Særlig udsmykning X     

Fredet bygning X     

Pavillon/skurvogn X     

Glas/sanitet  X   Dog på udlejningsejendomme under Boligafdelingen 

Skilte/baldakin/andet X     

Efter dækningsberettiget skade      

Restværdidækning X     

Huslejetab/tab af lejeindtægt X     

Oprydningsomkostninger X     

Jorddækning X     

Lovliggørelse (bygn.), miljø og brand) X     

Ret til genopførsel andetsteds X     

Meromkostningsdækning  X    Ekstraomkostning til bl.a. leje af lokaler med videre. 

Forsikrede bygningsgenstande      

Anlæg og sekundære bygninger X     

Have- og udendørsanlæg X     

Nybygning/ombygning      

Brand/storm 
X    

For entrepriser op til 5 mio. - automatisk meddækket på 
fællespolicen  

Kaskodækning/entreprise X    Vurderes fra gang til gang 

Kaskodækning/bestående bygninger X    Vurderes fra gang til gang 

Ansvar X    Vurderes fra gang til gang 

Maskinmontage X    I særlige tilfælde 
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Driftstab   X   
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1. Forsikringsplan tingskadeforsikringer 
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1.2 Løsøre     

For udlejningsejendomme tegnes forsikringerne uden 
anden selvrisiko end det der fremgår af betingelserne. 
For øvrige ejendomme er der en selvrisiko på kr. 10.000   
 

Løsørebrand 
Udvidet kortslutning 
Løsøreindbrudstyveri 
Løsørevand 

a) nyværdi 
b) dagsværdi 

X 
     

Kortslutning X    
Selvrisiko på kr. 10.000, for udlejningsejendomme dog 
ingen selvrisiko 

El-skade (Induktion/overspænding) X     

Maskinkasko/maskinhavari  X   Dog kun i særlige tilfælde 

EDB  X   Dog forsikres EDB i bogbusser 

Penge alm. gemme X    Op til kr. 5.000 

Penge i pengeboks X    Op til kr. 25.000 

Ran/røveri X     

Vandalisme/hærværk  X    

Terrorisme X     

Storm udvendigt anlæg X    Omfatter alle ejendomme 

Naturkatastrofer/oversvømmelse X    
 
Forsikres via stormflodsrådet 

Deklarationsforsikring   X   

Indeks- og investering   X   

Varemærkebeskyttelse   X   

Låseomkodning X    
Op til kr. 100.000. Dog kun med 50 pct. og i forbindelse 
med indbrud 

Montage eget driftsudstyr  X    

Montage egne produkter  X    

Genstande under åben himmel X    Forsikres under løsørebrandforsikringen 

Restværdi X     

Tillægsdækning      

Oprydningsomkostninger X     

Jordforurening X     

Lovliggørelse X     

Forsikrede løsøregenstande      

Maskiner og inventar X     

Mobile anlæg X     

Øvrigt løsøre X     

Genstande for fremmed regning  X   Kan dog i særlige tilfælde forsikres. 

Varer og emballage X     
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Rede penge på forsikringsstedet X     

Rede penge under transport X     
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1.2 Løsøre (fortsat)      

Genfrem. af kartoteker mv. X     

Genfrem. af tegninger og modeller X     

Ambulant dækning, maskiner mv. X     

Indretningsomk. lejede lokaler X    Op til kr. 1.000.000 

1.3 EDB-anlæg           

Kaskoskader  X   Kan dog forsikres ved særlige omstændigheder. 

Brand, indbrudstyveri og vandskader X    Under fællespolicen - ja 

Databærerdækning  X    

Meromkostningsdækning  X    

EDB udenfor forsikringsstedet (DK, 
Europa, verden, ansattes private adr.)  X   Ja, kan forsikres ved særlige omstændigheder. 

      

1.4 Maskinkasko      

Maskinkasko ekspresdækning   X   

      

1.5 Kranforsikring      

Krankasko   X   

Løftedækning   X   

      

1.6 Andre kaskodækninger      

Erhvervsantenne 
a) kasko 
b) ansvar 

 
  

X 
X   

Automater   X   

Tekniske instrumenter X     

Kontormaskiner  X    

Andre  X    
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1.7 Driftstab      

All risks (pos 1)   X   

Forlængelse efter myndighedspåbud   X   

Restværdidækning   X   

Til produktionsløn (pos 2)   X   

Bagudregulering af præmie   X   

Skade hos 
kunde/leverandør/reparatør   X   

Koncernens indbyrdes afhængighed   X   

Meromkostninger X    Kr. 10.000.000 

Avancetab   X   

Driftstab ammoniak/køl   X   

Maskindriftstab (pos 1)   X   

Maskindriftstab (pos 2)   X   

El-forsyningsdriftstab   X   

Erstatningsbegrænsning   X   

1.8 Køle-/frys forsikring           

All risks   X    

Brand, tyveri og vand   X    

Udstrømmende kølemedium   X    

Temperaturændringer   X    
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2.1 Erhvervsansvar 
       

Kommunen er selvforsikret – har dog valgt at tegne 
forsikringer på udvalgte områder. 

Personskade  X    

Tingskade  X    

Fareafværgelse  X   .  

Forureningsansvar  X    

Tillægsdækning  X    

Behandling og bearbejdning  X    

Motoransvar – arbejdsmaskiner  X    

Ansvar ifm. bygge- og jordarbejder  X    

Ansvar ifm. offshore aktiviteter  X    

Grundejeransvar  X    

Kran- og løfteansvar  X    

Montageansvar  X    

Ansvar ifm. brug af sprængstoffer  X    

   X    

2.2 Produktansvar 
  

 

  Kommunen er selvforsikret på produktansvarsområdet. 

Personskade  X    

Tingskade  X    

Behandling- og bearbejdning  X    

Ingrediens- og komponentskade  X    

Ingrediens- og komponenttab  X    

Fareafværgelse  X    

Recall  X    

Dataansvar  X    

Formuetab  X    

Salgs- og lev. betingelser godkendt  X    

   X    

2.4 Speditøransvar      

   X    

2.5 Miljøansvar      

  X    

2.7 Direktions- og bestyrelsesansvar  X    

      

2.8 Ansvarsforsikring for udpegede  X  
 

  
Ansvarsforsikring for personer kommunalbestyrelsen har 
udpeget til at sidde i eksterne bestyrelser. 
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3.1 Entreprise  X     

All risks  X    Tegnes efter behov 

Brand & storm  X    

Entrepriser op til kr. 5 mio. er automatisk meddækket på 
fællespolicerne. Udover denne sum skal der tegnes 
særskilt forsikring. 

Entrepriseansvar  X    Tegnes efter behov 

1. risiko bestående bygninger  X    Tegnes efter behov 

Entreprenørmateriel  X    

Ekspresfragt  X    

       

3.2 Montageforsikring      

All risks X    Tegnes efter behov 

Brand & storm X    Tegnes efter behov 

1. risiko bestående bygninger X    Tegnes efter behov 

Entreprenørmateriel  X    

Ekspresfragt  X    

Hot-test X    Tegnes efter behov 

Afhjælpning X    Tegnes efter behov 

Efter dækningsberettiget skade      

Teknikerhonorar X     

Oprydningsomkostninger X     
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4. Forsikringsplan motorforsikringer 
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Bemærkninger 

4.1 Personbiler     Selvrisiko kr. 10.000 på alle forsikringsdækninger. 

Ansvar X     

Kasko X     

Friskadedækning X     

Førerulykke  X    

Passagerulykke  X    

Særligt udstyr X     

      

4.2 Vare- og lastbiler      

Ansvar X     

Kasko X     

Friskadedækning X     

Førerulykke  X    

Passagerulykke  X    

Gods mod betaling   X   

Udlandsdækning   X   

Fragtføreransvar   X   

Prøveplader   X   

      

4.3 Påhængsvogne      

Kasko/stilstandskasko  X    

Brand  X    

Udlandsdækning   X   

      

4.4 Selvkørende arbejdsmaskiner      

Ansvar X    Hvis over 15 HK. 

Kasko X    Efter behov 

Selvstændig brandforsikring X    Efter behov 
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5. Forsikringsplan personaleforsikringer 
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5.1 Arbejdsskadeforsikring      

Arbejdsulykker  X   Kommunen er selvforsikret på arbejdsulykkesområdet. 

 Erhvervssygdomme X    Forsikret via AES 

5.2 Ulykkesforsikring 
    

For kommunalbestyrelsen, børn og unge i pleje og børn 
og unge på mandag 

Dødsfald X     

Invaliditet X     

Sygdomsinvaliditet  X    

Tandskade X     

       

5.3 Rejseforsikring 
    

For ansatte, byrådsmedlemmer m.v. der rejser i 
kommunens interesse. For elever og beboere, dog alene 
med dækning for sygdom og hjemtransport 

Sygdom/hjemtransport X     

Ulykke – dødsfald X     

Ulykke – invaliditet X     

Ulykke – overfald X     

Rejsegods/bagage – inkl. forsinkelse X     

Bagageforsinkelse X     

Flyforsinkelse X     

Afbestillingsforsikring X     

Privatansvar – person og tingskade X     

Retshjælp X     

Sikkerhedsstillelse X     

Forsinket fremmøde X     

Sygeledsagelse X     

Rejseafbrydelse X     

Tilkaldelse X     

Hjemkaldelse X     

Overfald X     

       

5.4 Udstationeringsforsikring      

Sygdom/hjemtransport X     

Ulykke - død X     

Ulykke - invaliditet X     

Sygdom - død X     

Sygdom - invaliditet X     

Indbo X     

Privatansvar X     
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6. Forsikringsplan, særlige risici 
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6.1 Debitorforsikring   X   

        

6.2 Kautionsforsikring  X     

      

6.3 Kriminalitetsforsikring  X     

      

6.4 Kidnapning   X    

        

6.5 Garantiforsikring   X    

       

6.6 Kontaminering   X    

       

6.7 Stormflod X    Via stormflodsrådet  

      

6.8 Hundeansvar  X     

      

6.9 Værftsansvar   X    

      

6.10 Fly   X    

      

6.11 Forhandler og værksted   X    

      

6.12 Passageransvarsforsikring  
X    

 Tegnes som en årsforsikring, for mindre søfartøjer med 
op til 12 passagerer 

 

 


