Responsumsag 5.1-3500 af 28. februar 2014
Spørgsmål A
Responsumudvalget bedes redegøre for om det er korrekt forstået, at der kan være forureningsforsikring
dels via miljøforening og dels via individuel forsikring, og hvordan afløbsdækningen vil være, hvis man
skifter fra forening til individuel forsikring, henholdsvis fra en forening til en anden forening.
Responsumudvalgets svar
Det er muligt at tegne forurenings-/miljøforsikring gennem en forening eller som individuel forsikring.
De fleste forureningsforsikringer dækker skader, der anmeldes i forsikringstiden. Dækningen af
skadesbegivenheder, som er indtrådt inden tegning af forsikringen, vil dog typisk være begrænset til en
bestemt periode inden forsikringens ikrafttræden.
Ved skift fra én forureningsforsikring til en anden, afhænger det af den konkrete aftale, i hvilket omfang
den nye forsikring dækker skader opstået tidligere end den nye forsikrings ikrafttræden.
Ved skift fra en forsikring til en anden er det ikke usædvanligt, at den nye forsikring noteres med
en "retroaktiv" dato, som oftest svarer til den tidligere forsikrings ikrafttræden.
Spørgsmål B
Responsumudvalget bedes oplyse hvilke krav der i hvilke perioder har været stillet til egenkontrol. Hvis
ikke der er udført tilstrækkelig egenkontrol bedes det oplyst, hvilken betydning dette har – om nogen –
for forsikringsdækningen beskrevet i spørgsmål 1, det vil sige i forhold til miljøforeningsdækning
henholdsvis egen forureningsforsikringsdækning.
Responsumudvalgets svar
Der er praksis for, at der i forsikringsvilkårene stilles krav om, at gældende lovgivning omkring
egenkontrol skal overholdes. Kravene til egenkontrol afhænger af den konkrete aftale.
Manglende overholdelse af de i vilkårene anførte krav til egenkontrol vil kunne medføre bortfald af
dækningen.
Spørgsmål C
Responsumudvalget bedes oplyse, om den fremtidige forsikring dækker forurening opstået i en periode,
hvor der ikke har været anden forsikringsdækning. Det bedes i den forbindelse oplyst, hvorvidt det har
betydning, om den manglende forsikringsdækning skyldes, at der ikke har været tegnet forsikring,
henholdsvis at forsikringen er bortfaldet grundet mangelfuld egenkontrol, jf. spørgsmål 2.

Responsumudvalgets svar
Der vil typisk ikke være dækning for forurening, som er opstået på et tidspunkt, hvor der ikke var tegnet
forsikring.
Årsagen til den manglende forsikring ses ikke at have betydning for spørgsmålet.
Spørgsmål D
Hvis der er perioder uden forsikringsdækning, og/eller hvor forsikringen er bortfaldet grundet mangelfuld
egenkontrol, bedes det oplyst om forsikringsdækningen kan genetableres for disse perioder, og i givet
fald hvordan og med hvilken udgift.
Responsumudvalgets svar
Som udgangspunkt kan forsikringsdækningen for en uforsikret periode ikke genetableres.
Genetablering vil efter særskilt aftale i visse tilfælde kunne ske efter en konkret vurdering af bl.a.
risikoforhold.

