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1 Formål 
 
Formålet med Energi Viborgs forsikringspolitik, er at udarbejde og fastlægge risikopolitik og ret-
ningslinjer for selskabet Energi Viborg A/S (EV). 
 
Risikopolitikken bygger på en risikovurdering/-analyse og den heraf afledte risikoprofil 
 
Politikken godkendes af bestyrelsen og formålet med risiko- og forsikringspolitikken er derfor at 
beskrive, hvorledes bestyrelsen ønsker at virksomheden skal håndtere sine risici, hvem der har 
ansvaret for gennemførelsen af den besluttede politik, samt udstikke retningslinjer for den årlige 
rapportering til bestyrelsen. 
 
Det er herudover formålet med politikken, at skabe klarhed og forståelse for de besluttede poli-
tikker. 
 
Politikken omfatter selskaberne: 

• Energi Viborg A/S 
• Energi Viborg Elnet A/S 
• Energi Viborg Elteknik A/S 
• Energi Viborg Gadelys A/S 
• Energi Viborg Kraftvarme A/S 
• Energi Viborg Vand A/S 
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2 Risk Management 
 

2.1 Risikopolitik 
 
 
Energi Viborg ønsker, så vidt det er praktisk muligt, at drive virksomheden med størst mulig 
grad af sikkerhed, for at kunne levere de dertil hørende ydelser, samt sikre indtjeningen i for-
bindelse med disse aktiviteter.  
Der må derfor ikke forefindes væsentlige risici, forsikrede eller uforsikrede, som kan bringe 
Energi Viborg eller datterselskaberne i en økonomiske situation som vanskeliggør fremtidig 
drift. 
 
Risikopolitikken udmønter sig i en detaljeret forsikringspolitik, der beskriver virksomhedens valg 
for håndtering af forsikringsbare risici. 
 
Ansvaret for den overordnede koordinering, og gennemførelse af den besluttede risiko- og for-
sikringspolitik ligger hos den administrerende direktør. 
 
Forsikringspolitikken skal forankres i organisationen gennem ledergruppen, og skal derudover 
formidles til projektlederne i virksomhederne. 
 
Alle medarbejdere skal være risikobevidste og rapportere eventuelle risici til deres overordne-
de. Dette vil blive sikret gennem de enkelte selskabers informationsmøder. 
 
Risiko- og forsikringspolitikken er gældende for samtlige aktiviteter, der vedrører virksomheden 
EV og datterselskaber.  
 

2.2 Overordnet forsikringspolitik 

2.2.1 Indledning 
Denne politik er godkendt af bestyrelsen og varetages af chefgruppen.  
 
EV har valgt at anvende forsikringsmægler til assistance med administration og gennemførelse 
af den valgte forsikringspolitik. 
 
Forsikringerne etableres hos anerkendte forsikringsselskaber. Hovedforfald på policerne skal 
følge koncernens regnskabsår.  
 

2.2.2 Politik 
EV´s forsikringer skal i videst mulig omfang tilsikre, at den overordnede risikopolitik overholdes, 
således at det sikres, at skader på virksomhedens aktiver eller erstatningskrav fra tredjemand, 
ikke har væsentlig betydning for virksomhedens økonomi. 
 
Politikken er derfor 
 
1. Forsikringer skal tegnes, når der er lov- og eller kontraktmæssige krav herom. 
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2. I andre tilfælde skal forsikring tegnes, når konsekvenserne af, og sandsynligheden for ska-
der sammenholdt med præmieomkostningerne, gør det økonomisk hensigtsmæssigt. 

3. Selvrisici følger de beslutninger, der er udtrykt i denne politik 
 

2.2.3 Opfølgning 
Energi Viborgs forsikringsmægler udarbejder et referat af det årlige forsikringsmøde til den ad-
ministrerende direktør, chefgruppen og den forsikringsansvarlige i virksomheden. Referatet in-
deholder en vurdering af det valgte forsikringsprogram og skadeforløb, samt hvorvidt årets lø-
bende anbefalinger er fulgt af virksomheden. 
 
Sideløbende gennemføres periodevis gennemgang af risici i virksomheden. Forsikringsmægle-
ren assisterer den forsikringsansvarlige med styring af virksomhedens risici. 
 
Formålet er løbende at føre kontrol med risici og konsekvenser for herved bl.a. at undgå drifts-
forstyrrelser i virksomhedens afdelinger. Samtidig reduceres udgifter til sikring og forsikring 
successivt. 
 
Forsikringsmæglerens opgaver er desuden beskrevet i forsikringsmanualen.  

2.3 Ansvar og administration 
 
Bestyrelsen godkender EV´s forsikringspolitik. For at sikre overholdelse af denne politik, er føl-
gende ansvarsområder for henholdsvis den administrerende direktør, den forsikringsansvarlige 
og ledergruppen i EV, gældende:  
 

2.3.1 Administrerende direktør 
er ansvarlig for den overordnede koordinering af den besluttede risiko- og forsikringspolitik, 
herunder: 
 

- at sikre gennemførelse af løbende risikoanalyser og opfølgning heraf. 
- at sikre, at en revidering af den besluttede politik forelægges bestyrelsen mindst hvert 2. 

år. 
- at sikre løbende ajourføring og stillingtagen til retningslinjerne. 
- at foranledige en vurdering af nye risikoområder, med henblik på tilpasning af risikofor-

holdene. 
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2.3.2 Den  forsikringsansvarlige 
har i samarbejde med forsikringsmægleren ansvaret for: 
 

- generel ajourføring af forsikringerne. 
- at de etablerede forsikringer er i overensstemmelse med den vedtagne forsikringspolitik. 
- at sørge for løbende skaderegistrering og håndtering af anmeldelse og afregninger. 
- at ændringer i risikoforholdene, herunder beregningsværdi, tilgår forsikringsmægleren/ 

forsikringsselskabet. 
- at forestå den løbende regulering og deklaration på relevante forsikringer. 
- løbende at overvåge, at værdier ikke overstiger de pågældende forsikringssummer. 
- at sørge for at chefgruppen er behørigt orienteret om forsikrings- og skadesforhold/-

forløb. 
  

2.3.3  Chefgruppen/Ledergruppen/projektledere 
er ansvarlig for: 
 

- løbende at vurdere alle større risici på virksomhedens produktionsenheder og lednings-
net, herunder fremkomme med forslag til fjernelse eller reduktion af risici. 

- at sikre, at forsyningsleverancen er mindst muligt sårbar. 
- at sørge for oplæring og tilsyn med, at medarbejderne til stadighed udviser risikoansvar-

lig adfærd. 
- at sikre, at indgåede aftaler og kontrakter er i overensstemmelse med forsikringspolitik-

ken og den forsikrede risiko. 
- at sørge for, at oplysning om projekter med anlægsentrepriser, montage af maskinan-

læg m.v. meddeles forsikringsmægleren   min. 14 dage  før påbegyndelse  af entrepri-
sen  eller montagen. 

- at håndtere forsikringer iht. forsikringsmanualen. 

2.3.4 Forsikringsmægleren er ansvarlig for: 
- at virksomheden til enhver tid har det bedste forsikringsprogram. 
- på baggrund af en årlig forsikringsanalyse, at udarbejde en skriftlig årsrapport. Erklæ-

ringen skal indeholde en overordnet vurdering af forsikringsprogrammet, og et overblik 
over væsentlige forhold/ændringer inden for det seneste år. Erklæringen skal foreligge 
senest 1. februar. 

- Løbende at scanne forsikringsmarkedet, med henblik på konstant tilpasning af for-
sikringspræmier og vilkår, således at de matcher det bedst mulige markedsniveau. 

- bistå med skaderådgivning efter behov. 
- bistå med vurdering af kontrakter i forhold til bestående forsikringer. 
- forestå  koordinering  af  forsikringsprogrammet  i  forhold  til  eventuelle  beslægtede 

selskaber. 
- at bistå virksomheden med evt. præmieallokering. 
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2.4 Kontakt ved større skader og produktions- og produktændringer 
Håndteres i henhold til udarbejdede forsikringsmanualer for henholdsvis administrationen (Den 
forsikringsansvarlige) og Drift. 
 
 

• Servicemanual, Energi Viborg – DRIFT 2010/00279 020 
• Servicemanual, Energi Viborg – ADM 2010/00279 019 

 
 
  

notes://VIBESDH/C12576B2003A81E5/2574BB033DD92189C12576C50058E952/E1286AE2063005EEC1257BD30036D7FD
notes://VIBESDH/C12576B2003A81E5/2574BB033DD92189C12576C50058E952/0BACFA98E08E4D8FC1257BD30036D7DD


  

 Energi Viborg A/S 

2012/00023 006 | ver. 0.3 Side 9 

 

3 Forsikringsoversigt 
 
Udvidet dækningsoversigt se bilag. 

3.1 Bygninger, løsøre og maskinelle installationer 
 
For at beskytte virksomhedens aktiver bedst muligt, etableres all risks forsikringsdækning efter 
nyværdiprincippet. Dette betyder, at virksomheden, for ovennævnte aktiver, dækkes mod en-
hver hændelse, med mindre de direkte er undtaget. 
 
Elskade-/kortslutningsforsikring for samtlige maskinelle installationer og administrativt EDB-
anlæg er etableret. Skader som følge af krig, borgerlige uroligheder, jordskælv samt slid, forrin-
gelse og overbelastning af maskiner m.m. dækkes ikke. Dog dækkes skader som følge af terror 
med indtil kr. 100 mio. 
 
Da virksomheden er et forsyningspligtselskab, er der ikke etableret driftstabsforsikring for de af 
nærværende forsikringspolitik omfattede forsikringssteder (undtagen EVK), men alene merom-
kostningsforsikring. Meromkostningsforsikringen er en udvidelse på bygnings- og løsøreforsik-
ring og dækker nødvendige, rimelige og dokumenterede ekstraudgifter til opretholdelse af drif-
ten, så som overtid, ekstraarbejde, opretholdelse af midlertidige faciliteter m.v. ifm. en dæk-
ningsberettiget skade. 
 
Denne er valgt for en periode på 12 måneder gældende på tværs af alle virksomhedens loka-
tioner, da virksomhedens driftssteder er fordelt på mange adresser. 
 
For Energi Viborg Kraftvarme, er der etableret særskilt driftstabsforsikring ift. indtjeningsmulig-
hederne for elproduktionen dækkende 24 måneder, samt særskilt maskinskadeforsikring dæk-
kende 18 måneder. 
 
Forsikringerne etableres med en generel selvrisiko på kr. 50.000 pr. skadebegivenhed.  
 

3.1.1 Skovbrand 
 
Virksomhedens skovareal er der endvidere forsikret mod brand og genbeplantningsomkostnin-
ger. Forsikringen etableres med en selvrisiko på kr. 5.000 pr. skadebegivenhed. 
  

3.2 Ansvarsforsikringer 
 
Eventuelle krav mod virksomheden, i forbindelse med civilretsligt ansvar udenfor kontraktfor-
hold, skal imødegås ved at etablere nedenstående forsikringsdækning. 
 

• Erhvervsansvarsforsikring 
• Produktansvarsforsikring 

 
Ansvarsforsikringen skal til enhver tid dække samtlige virksomhedens aktiviteter herunder ska-
de forårsaget af produkter eller ydelser. 
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Forsikringssummer er vurderet og fastsat på baggrund af en vurdering af værst tænkelige og 
sandsynlige skade/erstatningskrav. 
 
Det er besluttet at etablere ansvarsforsikring med en overordnet forsikringssum på kr. 
50.000.000 pr. forsikringsår for erhvervsansvar og/eller produktansvar. 
 
Det er ydermere besluttet at etablere 

- en forureningsansvarsforsikring for uventet/pludselig opstået forurening (på fremmed 
grund) med en dækningssum på kr. 5.000.000 pr. forsikringsår for både person- og 
tingskader. 

- En forsikring vedr. videregivelse af kommunale ejendomsoplysninger, med en dæk-
ningssum på kr. 1.000.000. 

- Forsikring vedr. energirådgivning med en dækningssum på kr. 10.000.000 
 
Erhvervs- og produktansvarsforsikringen etableres med en selvrisiko på kr. 10.000 pr. skade- 
begivenhed. 
 

3.2.1 Direktions- og bestyrelsesansvar 
 
Der er etableret bestyrelsesansvarsforsikring omfattende samtlige bestyrelsesmedlemmer, di-
rektører og ledere hos E.V. 
 
Forsikringen dækker det personlige erstatningsansvar som disse personer måtte blive idømt 
som følge af deres arbejde som bestyrelsesmedlem, direktør eller ledelse i E.V. koncernen. 
 
Overordnet forsikringssum  kr.  50.000.000 
Sagsomkostninger  kr.  12.500.000  
Dækningsområde:   Hele Verden 
Der er ingen selvrisiko. 
 

3.3 Årsentrepriseforsikring 
For ny-, til- og ombygninger samt øvrige anlægs- og ledningsarbejder, er der etableret en år-
sentreprise forsikring med en dækningssum på kr. 25.000.000. Selvrisiko kr. 50.000. 
 

3.4 Transportforsikring 
 
For varer (køb/salg) hvor EV, i henhold til Incoterms, bærer risikoen for varer under transport 
etableres vareforsikring. Herudover etableres forsikring efter behov for køb og salg af produkti-
onsmaskiner m.v., hvor EV bærer risikoen under transporten, samt for varer i udvalgte varebi-
ler. 
 
Dækningsområde 

• Mellem danske pladser (excl. Færøerne og Grønland) 
• Til/fra Europa (EØS) 
• Til/fra Dubai (Dette er primært EVK) 
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Forsikring etableres på følgende vilkår/forsikringsbetingelser: 
- Mellem danske pladser, Norden og til udlandet Udvidet danske betingelser 

o Danske strejke betingelser 
o Danske krig betingelser 

- Fra udlandet excl. norden 
o Institute Cargo Clauses A 
o Institute Cargo Clauses Air 
o Institute Strikes Clauses (Cargo) 
o Institute War Clauses (Cargo) 
o Institute Strikes Clauses (Air Cargo) 
o Institute War Clauses (Air Cargo) 

 
 
Forsikringssum pr. transportmiddel: 
 
Bil, bane, skib/færge, fly og postforsendelser: 
Pr.  transportmiddel kr. 15.000.000 
Transitophold kr. 30.000.000 
Egen bil (15 stk.) kr. 100.000 
Kabelfejlfindingsudstyr i varebil kr. 600.000 
 
Transportforsikringen etableres med en selvrisiko på kr. 5.044 pr. skadebegivenhed. 
  

3.5 Motorkøretøjer 
 
Forsikringen  af  EV´s  køretøjer  etableres  som  fællespolicer  pr.  selskab,  omfattende  samt-
lige indregistrerede og uindregistrerede køretøjer og påhængskøretøjer i Danmark. 
 
Dækningsomfang: 
Motoransvar Etableres med dækning efter færdselsloven regler 
Motorkasko Køretøjer forsikres til handelsværdi 
Motorbrand Køretøjer forsikres til handelsværdi 
 
Personbiler: 
Firmaejede Ansvar og kasko.  Selvrisiko: kr. 5.000 
 
Varebiler (u/ 3.500 kg.): 
Transport af egne varer Ansvar og kasko.  Selvrisiko: kr. 5.000 
 
Arbejdsmaskiner: 
Trucks og gravemaskiner m.v. Ansvar og kasko.  Selvrisiko: kr. 5.000 
 
Påhængsvogne:  
Mandskabsvogne, trailere m.v. med nyværdi på over kr. 25.000 
 Kasko.  Selvrisiko: kr. 5.000 
  
 
Ekstraudstyr i person-, vare- og lastbiler dækkes indtil kr. 25.000. 
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Der er desuden tegnet førerulykke-forsikring på alle biler og varebiler. Passerer er forsikret 
gennem den lovpligtige ansvarsforsikring. 
For de firmaejede privatbiler, inderholder førerulykkesforsikringen som standard passagerdæk-
ning. 
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3.6 Arbejdsskadeforsikring 
 
Der etableres arbejdsskadeforsikring i henhold til gældende lovgivning. Arbejdsskadeforsikring 
tegnes således, at den til enhver tid gældende lov omhandlende arbejdsskadeforsikring over- 
holdes. 
 

3.7 Rejseforsikring 
 
For at sikre medarbejdere på firmarejser i udlandet, hvor det blå/gule sygesikringskort ikke 
gælder, etableres kollektiv firmarejseforsikring for alle ansatte. 
 
Denne skal omfatte kombinerede erhvervs- og ferierejser i hele verden, samt udvides til at om-
fatte eventuelle medrejsende ægtefælle/samlever. 
 
Forsikring etableres med dækningsomfang som beskrevet herunder (primært): 
 

• Sygdom og hjemtransport 
• hospitalsophold, behandling og hjemtransport ubegrænset 

• Bagage inkl. bærbar, pc`er mm 
• tab af bagage, fx tyveri og beskadigelse 

• Bagageforsinkelse 
• under transporten 

• Privatansvar 
• hvis den sikrede bliver gjort erstatningsansvarlig under rejsen 

• Retshjælp 
• udgifter til advokater 

• Rejseafbrydelse 
• hvis rejsen må afbrydes pga. akut sygdom eller død blandt ubegrænset på-

rørende eller det kræves at den sikrede er tilstede i virksomheden 
• Erstatningsperson 

• ved sygdom er det muligt at udsende en erstatningsperson 
• Rejseulykke 

• ved død og invaliditet 
• Overfald 

 
 
Ved eventuel udstationering af medarbejdere etableres særskilt udstationeringsforsikring. 
 

3.8 Kriminalitetsforsikring 
 
Der er etableret en kriminalitetsforsikring, som dækker følgende: 
 

3.8.1 Ansattes kriminelle handlinger 
Direkte formuetab eller tyveri af genstande, som følge af ansattes kriminelle handlinger eller 
undladelser med forsæt til egen vinding eller vinding for anden specifik tredjemand. 
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3.8.2 Erstatningsansvar 
Erstatningsansvar overfor tredjemand, hvad angår direkte formuetab, som tredjemand lider, 
som følge af ansattes kriminelle handlinger eller undladelser. 
 

3.8.3 IT kriminalitet 
Direkte formuetab som følge af indbrud i netbank eller databedrageri, hvorved forstås det for-
hold, at nogen uberettiget ændrer, tilføjer eller sletter data eller programmer til elektronisk data-
behandling eller elektronisk dataoverførelse. 
 

3.8.4 Meromkostninger 
Omkostninger til rekonstruktion af data og/eller software, når dette er beskadiget som følge af 
et af policen i øvrigt dækket indbrud i netbank eller databedrageri. 
 
Det er besluttet at etablere kriminalitetsforsikringen med en forsikringssum på kr. 2.000.000 pr. 
forsikringsår. 
 
Kriminalitetsforsikringen etableres med en selvrisiko på kr. 25.000 pr. skadebegivenhed.  
 
Dækningsområdet er Danmark. 
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3.9 Uforsikrede risici (forsikringsbare) 

3.9.1 Erhvervsbygning 
• Skjult rørskade/stikledninger (for udvalgte litra)  
• Svamp og insekt 
• Skade på glas, ruder og skilte 

 

3.9.2 Løsøre  
• Montage af eget driftsudstyr  
• Simpelt tyveri 
• Krankasko 

 

3.9.3 Edb  
• Virusangreb 
• Meromkostninger  
• Software 

 

3.9.4 Driftstab  
• Markedsrisici (tab som følge af krig, borgerlige uroligheder, lovindgreb, konfiskation, 

imagetab)  
• Ekstern forurening (produktionsstop på grund af nabovirksomheds forurening) 
• Edb-driftstab 

 

3.9.5 Erhvervs- og produktansvar  
• Recall-dækning 

 

3.9.6 Motorkøretøjer  
• Godsansvar (ansvar for gods der transporteres) 

 

3.9.7 Medarbejdere  
• Nøglepersoner  
• Personalets effekter  
• Kidnapning 
• Kollektiv heltidsulykkesforsikring 

 

3.9.8 Kriminalitet  
• Tab på falske veksler og penge  
• Afpresning og sabotage 
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3.9.9 Miljøansvar  
• Skade som følge af langsom udsivning/forurening over tid. (Der indhentes pt. tilbud på 

denne)  
 

3.9.10 Særlige risici  
• Tab på debitorer  
• Industrispionage  
• Markedsrelaterede risici  
• Borgerlige uroligheder  
• Bøder 
• Kontraktlige forpligtelser 
• Stormflod 

 

3.9.11 Skader for arbejde udført internt mellem selskaber 
• Disse er pt. uforsikret, men der indhentes tilbud ifm. udbud 2016. 

 
De under punkt 3.9 omtalte uforsikrede risici er en oplistning af de forsikringsbare risici, som 
Contea har kendskab til i forhold til EV´s aktiviteter ved udarbejdelsen af nærværende forsik-
ringspolitik. Oplistningen er vejledende, men ikke udtømmende, og ajourføres ved den årlige 
forsikringsredegørelse. 
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4 Forsikringsskader 
Forsikringsskader håndteres iht. den gældende servicemanual: 

- Servicemanual, Energi Viborg – DRIFT 2010/00279 020 
o Projektledernes og ledelsens servicemanual. 

- Servicemanual, Energi Viborg – ADM 2010/00279 019 
o Forsikringsansvarliges servicemanual (BH/PHP) 

 
Manualerne kan findes i ESDH sagsnr.: 2010/00279  

4.1 Håndtering af kunders skadesanmeldelse 
Skadesbehandling varetages gennem det pågældende forsikringsselskab, og Energi Viborg 
efterlever forsikringsselskabets afgørelse. Skadesbehandling er beskrevet i servicemanualen. 
 

5 Bilag 
 

- Dækningsoversigt fremgår af Årsrapport 2015, forsikringsprogram for Energi Viborg-
koncernen     2016/00142 001 

- Servicemanual, Energi Viborg – ADM 2010/00279 019 
- Servicemanual, Energi Viborg – DRIFT 2010/00279 020 
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