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Miljørisiko: Spørgsmål Og Svar

1. Hvad er en miljørisiko?

Miljørisiko refererer til forureningsudslip, som forårsager ting- og/eller personskade på egen 
eller tredjemands grund, samt skade på omkringliggende habitatområder, inklusive beskyttede 
plante- og dyrearter. Det kan variere fra udslip fra underjordiske tanke og spild fra daglige 
aktiviteter, til forureningsudslip under transport af farligt gods.

2. Hvilket ansvar er forbundet med en miljørisiko?

En virksomhed kan blive ansvarlig for undersøgelses-, forebyggelses- og oprydningsomkostninger, tredjemands person- og 
tingskader, genopretning af habitatområder og afhjælpning, skader på egen grund og driftstabsomkostninger, såvel som 
potentielle forsvarsomkostninger.

3. Hvilke industrier er eksponeret for miljøansvar?

Virksomheder i næsten alle industrier er i risiko, men f.eks. virksomheder inden for bioteknologi, trykkerier, olieraffinaderier, 
transport, kemikalier, plastik/polymer, metalproduktion, bilforhandlere og værksteder, entreprenører, elektricitets- og 
kraftværker, lossepladser for fast affald og medicinalindustrien har en vis grad af eksponering. Udover disse traditionelle 
højrisiko sektorer er også bygherrer, renserier og vaskerier samt finansielle institutioner ansvarlige for forurenende udslip i miljøet.

Alle virksomheder belaster miljøet - nogle naturligvis mere end andre, men alle har en risiko for, at deres aktiviteter kan 
resultere i en forureningsskade.

4. Hvorfor skal ”ikke-industrielle” sektorer såsom shoppingcentre, hospitaler, finansielle institutioner eller universiteter 
bekymre sig om miljørisici?

Alle sektorer håndterer eller udleder miljøskadeligt affald i en eller anden form, hvad enten det er rengøringsprodukter 
eller brugte printerpatroner. Herudover kan man ved opkøb af ny virksomhed blive ansvarlig for et endnu ukendt miljøansvar. 
Eksempelvis fandt et tv-selskab, efter opkøb af en ny lokation, adskillige tønder med kemikalier. Da man fjernede disse 
tønder gik der hul på en af dem, og udslippet derfra forurenede en nærved liggende flod. Herudover klagede beboere i 
området til myndighederne over lugtgener, og myndighederne forbandt således lugten med kemikalieudslippet.  
Virksomheden blev pålagt oprydningsomkostninger og sagsøgt af adskillige husstande for person- og tingskader.  
Forligs- og oprydningsomkostningerne løb op i næsten en halv million EUR1.

5. Hvilke dækningsmuligheder findes der i forbindelse med miljøansvar?

Traditionelt har erhvervsansvarsforsikringer dækket forureningsskader. Erhvervsansvarsdækningen er dog ofte begrænset 
til et pludseligt forureningsudslip og dækker alene på tredjemands grund, og der er ingen dækning for biodiversitetsskader. 
En miljøansvarsforsikring vil derimod afdække denne brede række af risici. Trods miljøansvarsforsikringen oprindeligt blev 
udviklet til at dække komplekse, højrisiko industrier, har den øgede regulering og skærpede lovgivning på miljøområdet, 
gjort miljøansvarsforsikringer yderst aktuelle og nødvendige for virksomheder i forskellige industrier.

6. Jeg har haft tiltro til min erhvervsansvarsforsikring igennem mange år. Hvorfor skal jeg bekymre mig om miljøansvar nu?

Miljøansvaret har ændret sig, men dækningen under den traditionelle erhvervsansvarsforsikring har ikke udviklet sig til at 
imødegå disse forandringer. En stigende offentlig opmærksomhed samt øget regulering, herunder den europæiske 
implementering af Miljøansvarsdirektivet2 , har medført et strengere ansvarsgrundlag for virksomhederne, og samtidig 
øget omfanget af mulige miljøeksponeringer. Alene omkostningerne til afhjælpning, genopretning og/eller kompenserende 
foranstaltninger kan løbe op i millioner af EUR – og hertil kommer forsvars- og skadebehandlingsomkostninger.

Mens Miljøansvarsdirektivet relaterer sig til forebyggelse og genopretning af miljøskader på dyre- og plantearter, habitatområder, 
jord og vand, dækker en traditionel erhvervsansvarsforsikring ofte kun pludselig forurening på tredjemands grund. På 
erhvervsansvarsforsikringen er der således ingen dækning for gradvis forurening, undersøgelses-, fareafværgelses- og 
oprydningsomkostninger på egen grund samt genoprettelse af biodiversitetsskader, herunder genoprettelse af en forurenet 
flod, og de omkringvoksende planter og dyreliv, til den hidtidige stand inden forureningen indtrådte.

1 Disse skadescenarier er specifikt designede til at være af generel karakter og kan derfor ikke danne grundlag for, hvorvidt en lignende situation 
vil være dækket af forsikring. Enhver skade skal vurderes i forhold til betingelser og vilkår i den pågældende police, og dækning beror på en 
konkret vurdering af omstændighederne i den enkelte sag.

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader
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AIG er et af verdens førende skadeforsikringsselskaber. Vi betjener mere end 45 mio. kunder i over 130 lande og jurisdiktioner. Med 90 års erfaring, samt et af forsikrings-
branchens bredeste produkt- og serviceudbud, professionel skadebehandling og god finansiel styrke, giver AIG såvel privat- som erhvervskunder en høj grad af sikkerhed. Se 
vores hjemmeside for yderligere informationer: www.aig.dk.

Forsikringsdækning udbydes af AIG Europe S.A. Nærværende materiale er kun at betragte som generel information om forsikringsdækningen, og intet heri kan danne grundlag 
for dækning. Forsikringsproduktet kan variere fra land til land, og vil ikke altid være tilgængeligt i alle land. Fuldstændig beskrivelse af forsikringsdækning fremgår af 
forsikringsbetingelserne, hvilke kan indhentes fra selskabet ved forespørgsel. AIG er et varemærkenavn for AIG Europe S.A.

AIG Europe S.A. er et forsikringsselskab med R.C.S. Luxembourg nummer B 218806. AIG Europe S.A. har hovedkontor på adressen D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. 
AIG Europe, dansk filial af AIG Europe S.A., Luxembourg, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 39475723. Telefonnummer (+45) 91375300. Faxnummer (+45) 
33732400.

7. Hvad er EU Miljøansvarsdirektivet?

Miljøansvarsdirektivet er baseret på de seneste myndighedstiltag for at sikre princippet om ”forureneren betaler”. Med en 
europæisk implementering af reglerne i direktivet, skabes der en fælles ramme for miljøansvar i hele EU, der skal forebygge 
og afhjælpe visse typer af miljøskader.

Udover omkostninger for miljøskader på jord og vand, er virksomheder nu endvidere ansvarlige for biodiversitetsskader, 
dvs. omkostninger i forbindelse med genoprettelse og kompenserende foranstaltninger til at gendanne plante- og dyrearter 
til deres hidtidige stand.

8. Hvordan påvirker direktivet europæiske virksomheder?

Miljøansvarsdirektivet klarlægger hvem, der er den ansvarlige, og udvider samtidig omfanget af, hvad den ansvarlige part 
kan gøres ansvarlig for. Eksempelvis kan en virksomhed, der har solgt en del af sin grund, stadig gøres ansvarlig for forurening
på denne grund mange år efter. Et eksempel kunne endvidere være en forurening, hvor de lokale myndigheder eller det 
europæiske miljøorgan pludselig sporer forureningen tilbage til driften af en tidligere produktionsvirksomhed. Direktivet 
gør det således lettere at finde en ansvarlig part, også selvom flere parter har del i forureningen.

9. Hvad indebærer det objektive ansvar?

Dette betyder, at virksomhederne bliver ansvarlige uden at have udvist skyld, og det er derfor ikke en betingelse, at 
forureningen er forårsaget ved forsætlig eller uagtsom adfærd. Man er således ansvarlig, medmindre der gælder en særlig 
undtagelse fra det objektive ansvar. Der gælder iht. dansk lovgivningen en undtagelse for forurening, der er forvoldt ved en 
emission eller begivenhed, der udtrykkeligt var tilladt i medfør af, og fuldt ud i overensstemmelse med betingelserne i en 
tilladelse eller med regler, der er så detaljerede, at disse kan sidestilles med en udtrykkelig tilladelse. Denne undtagelse 
gælder dog ikke i alle medlemslande i EU. Derudover er det en betingelse, at forureningen ikke skyldes egen uforsvarlig 
adfærd. Dette betyder med andre ord, at en tilladelse skal være meget præcis, for at kunne føre til lempelse i tilfælde af en 
forurening, og at forureningen ikke skyldes egen uforsvarlig adfærd. Endelig skal det bemærkes, at der IKKE gælder nogen 
lempelse for jordforureninger.

10. Hvad er fordelene ved en miljøansvarsforsikring?

En miljøansvarsforsikring eliminerer den uklarhed, der er forbundet med betingelserne i en erhvervsansvarsforsikring. 
Erhvervsansvarsforsikringen undtager som udgangspunkt både gradvis forurening, undersøgelses- og fareafværgelsesom-
kostninger, oprydningsomkostninger på egen grund og alle omkostninger forbundet med biodiversitetsskader. Derimod vil 
en miljøansvarsforsikring dække dette, såvel som eventuelle forsvarsomkostninger samt myndighedernes administrative 
omkostninger. Miljøansvarsforsikringen reducerer således potentielle huller i dækningen, og imødekommer samtidig det 
nye EU-direktiv.


