1
HOVRÄTTEN ÖVER
SKÅNE OCH BLEKINGE
Avdelning 3
Rotel 34

DOM
2018-06-19
Malmö

Mål nr
T 817-17

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Malmö tingsrätts mellandom 2017-03-03 i mål T 5162-15, se bilaga A
PARTER
Klagande
Gjensidige Forsikring ASA, 995 568 217
Postboks 700 Sentrum
0106 Oslo
Norge
Ombud: Advokaterna Malin Börjesson och Ylva Fransson
Holland Advokatbyrå KB
Grev Turegatan 13 A
114 46 Stockholm
Motpart
Malmö kommun, 212000-1124
205 80 Malmö
Ombud: Advokat Sara Boklund och jur. kand. Linda Backman
c/o Advokatfirman Lindahl KB
Studentgatan 6
211 38 Malmö
SAKEN
Fordran
___________________
HOVRÄTTENS DOMSLUT
Hovrätten ändrar tingsrättens mellandom och fastställer att gällande försäkringsvillkor
och avtal inte innebär att Gjensidige Forsikring ASA är betalningsskyldigt gentemot
Malmö kommun för skador som skyfallet den 31 augusti 2014 har orsakat varje enskild försäkrad fastighet, angivna i bilaga 9 till stämningsansökan, med ett belopp upp
till 5 000 000 kr per fastighet.
____________________

Dok.Id 325571
Postadress
Box 846
201 80 Malmö

Besöksadress
Hovrättstorget 1

Telefon
Telefax
040-35 57 00
040-783 11
E-post: hovratten.skaneblekinge@dom.se
www.hovrattenskaneblekinge.domstol.se

Expeditionstid
måndag fredag
08:00 16:00

2
HOVRÄTTEN ÖVER
SKÅNE OCH BLEKINGE
Avdelning 3

T 817-17

DOM
2018-06-19

YRKANDEN I HOVRÄTTEN
Gjensidige Forsikring ASA (nedan Gjensidige) har yrkat att hovrätten fastställer att
gällande försäkringsvillkor och avtal innebär att Gjensidige inte är betalningsskyldigt
gentemot Malmö kommun för skador som skyfallet den 31 augusti 2014 har orsakat
varje enskild försäkrad fastighet, med ett belopp upp till 5 000 000 kr per fastighet.
Malmö kommun (nedan Kommunen) har motsatt sig ändring av tingsrättens mellandom.
Parterna har förklarat att de har för avsikt att framställa anspråk på ersättning för sina
rättegångskostnader i hovrätten vid målets fortsatta handläggning vid tingsrätten.
UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN
Hovrätten har tagit del av samma utredning som tingsrätten. Vidare har förhör med
professor Jessika van der Sluijs såvitt avser sedvänja och branschpraxis mot bakgrund
av det i tvisten aktuella försäkringsvillkoret hållits på Kommunens begäran. På samma
tema har förhör hållits med professor Harald Ullman på Gjensidiges begäran.
HOVRÄTTENS DOMSKÄL
Högsta domstolen har i NJA 2001 s. 750 framhållit att man vid tolkning av ett försäkringsvillkor har att ta hänsyn till

utöver ordalydelsen

klausulens syfte, försäkring-

ens och kundkretsens art, traditioner i fråga om formulering, anslutning till lagens uttryckssätt, gängse praxis osv. Vidare får man pröva vad som är en förnuftig och rimlig
reglering. Först om något resultat inte kan uppnås vid en sådan prövning har man anledning att falla tillbaka på andra, mera generella tolkningsprinciper, såsom den s.k.
oklarhetsregeln.
Tvisten gäller innebörden av det försäkringsvillkor i försäkringsbrevet för byggnader
och lös egendom
samt det därtill
(där F ostridigt ska förs

Som tingsrätten redovisat gäller pröv-
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ningen om innebörden av parternas avtal och försäkringsvillkoret är att det till följd av
skyfallet uppkom en eller flera skador i försäkringsavtalets mening. Enligt Kommunens uppfattning ska Gjensidige i försäkringsrelationen svara för skador på varje skadad fastighet intill det angivna försäkringsbeloppet medan Gjensidige har hävdat att
avtalet ska tolkas på så sätt att beloppsbegränsningen tar sikte på den maximala ersättningen för skada på hela det försäkrade fastighetsbeståndet vid skadetillfället.
Hovrätten konstaterar inledningsvis att det inte kunnat utredas någon gemensam partsvilja bakom avtalsvillkoret. Parterna är dock överens om att begreppet skada ska uttolkas som en fysisk förändring i försäkrad egendom. De är också ense om att skada och
skadetillfälle inte är identiska begrepp. Enligt hovrättens mening kan avtalets ordalydelse likväl tolkas både som Kommunen och som Gjensidige påstått i frågan om avtalet möjliggör ersättning i flera fall vid ett och samma skadetillfälle. Kommunens påstående om att försäkringsvillkorets beloppsbegränsning tar sikte på skadan på varje fastighet (och inte på någon annan försäkrad enhet) kommer dock inte på något sätt till
uttryck i det berörda villkoret såsom det är formulerat.
När det gäller klausulens syfte står det klart att den bakomliggande tanken har varit att
begränsa risken för Gjensidige på ett lämpligt sätt så att risker med skyfall i sig kan
hanteras. På ett övergripande plan är parterna ense i denna fråga. Hovrätten vill här
tillägga att ett enda skyfall

typiskt sett

skulle kunna drabba flera försäkrade objekt.

Utan någon form av begränsning skulle risktagandet för Gjensidige m.a.o. bli mycket
stort. Det ska här framhållas att försäkringsbrevet avser 585 försäkrade fastigheter på
en relativt begränsad geografisk yta.
Några bestämda slutsatser för tolkningens vidkommande kan inte dras av försäkringens och kundkretsens art. Det kan konstateras att Kommunen, som vid upphandlingsförfarandet tog hjälp av en ledande affärsmäklare, inte kan anses ha varit en underlägsen part vid försäkringsavtalets ingående.
Några för tolkningen betydande traditioner i fråga om formulering av försäkringsavtal
har inte påvisats. Jessika van der Sluijs har berättat att hon, vid en undersökning av
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olika bolags försäkringsvillkor, sett exempel på villkor som reglerat ersättningen per
skadetillfälle men också sådana som tagit sikte på skada

eller skador

under viss

period.
Normalt tolkas juridiska termer enligt ordinärt juridiskt språkbruk, men någon vägledning i lagstiftning kan inte erhållas i detta fall.
När det kommer till gängse praxis på området har Gjensidige hänvisat till att det är
skadetillfälle (

) för

att det ska vara möjligt att återförsäkra risken. I likhet med tingsrätten finner hovrätten
i och för sig att Gjensidige inte visat att det varit omöjligt att erbjuda Kommunen en
försäkring som medger ersättning för flera översvämningsskador som uppstår vid ett
och samma skadetillfälle. Bl.a. genom förhöret med Mattias Engblom har dock framgått att en försäkring som

i enlighet med Kommunens tolkning av avtalsvillkoret

medger en ersättning på närmare 3 miljarder kr för naturskador av detta slag typiskt
sett har en väsentligt högre premie än en försäkring som
tolkning

i enlighet med Gjensidiges

har en beloppsbegränsning på 5 miljoner kr (dvs. i paritetet med årspremien

för försäkringen i målet).
Något ska också nämnas om vad som är en förnuftig och rimlig reglering. Kommunen
har i denna del framhållit bl.a. att skyfall av detta slag är extremt sällsynta och därmed
inte kan sägas utgöra någon stor risk för försäkringsbolaget, att de allmänna villkoren
medger ersättning med så mycket som 150 basbelopp per skadetillfälle för alla skador
inom en och samma fastighet vid ras, lavin eller jordskalv (punkt 2.5 i de allmänna
villkoren, jfr punkt 1.7.2.9) och att Kommunen

som tingsrätten berört i sina domskäl

med beaktande av självriskbeloppet och avräkningsgränsen endast skulle kunna erhålla 3 miljoner kr i försäkringsersättning för skyfallet, trots att skadorna enligt Kommunens fullgörelsetalan uppgått till över 50 miljoner kr och att premien på årsbasis
överstigit 5 miljoner kr. Mot detta ska dock ställas Gjensidiges argumentation om vikten av riskbegränsning. Därutöver måste framhållas att försäkringen i fråga omfattar
även andra skadehändelser än översvämning till följd av skyfall. Det kan därför

till
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skillnad från vad tingsrätten anfört

inte hävdas att Gjensidiges tolkning av avtalet är

mindre rimlig än Kommunens tolkning.
Av stor betydelse för villkorets tolkning är härutöver försäkringsavtalets systematik.
Kommunen har här pekat på bl.a. att det i de allmänna villkoren, punkt 1.7.2.10, finns
ska
punkt 1.7.2.9 (se även punkt 2.5) såvitt gäller ras, lavin, jordskalv och vulkanutbrott
(där den maximala ersättningen anges till högst 150 basbelopp för skada inom en och
samma fastighet).
snarare mångfalden av skador)

einte skadetillfället

som står i fokus för den av Gjen-

sidige formulerade beloppsbegränsningen i försäkringsbrevet i detta fall.
Gjensidige, som också åberopat avtalets systematik för sin tolkning av avtalsvillkoret,
har framhållit att i de fall då den maximala försäkringsersättningen knutits till viss enhet

företrädesvis varje försäkrad fastighet eller varje försäkrad byggnad

har detta

angetts i avtalet. Gjensidige har pekat på att en beloppsbegränsning annars synes vara
svävande mot bakgrund av att en och samma fastighet, eller t.o.m. en och samma
byggnad, skulle kunna drabbas av flera skador som var och en skulle kunna ersättas
med det maximala beloppet. Till ytterligare stöd för sin systematiska tolkning har
att begränsa den maximala räckvidden av avtalet avseende ersättningen för alla översvämningsskador till det angivna beloppet på årsbasis, dvs. oavsett antalet översvämningar och antalet skadade fastigheter eller byggnader. Vidare har Gjensidige hänvisat
till att Kommunens tolkning av avtalsvillkoret, som alltså innebär att flera skador kan
ersättas separat vid varje skadetillfälle, framstår som svårförenlig med att den höga
grundsjälvrisken om 25 miljoner kr är ägnad att undvika masshantering av småskador.
Därutöver har Gjensidige betonat att beskrivningen av försäkringsbeloppet i de allmänna villkoren tar sikte på möjligheten till
rsättning för viss egendom, vilket dock inte är relevant här).
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Enligt hovrättens mening talar avtalets systematik i logiskt hänseende snarare för
Gjensidiges tolkning av avtalet än för Kommunens, dvs. att det ska förstås på så sätt att
den maximala ersättningen ska knytas till skadehändelsen, inte till antalet skadade försäkringsobjekt. Det ska här nämnas att överrubriken till punkt 1.7.2.10 i de allmänna
Visst stöd får Gjensidiges tolkning även av att självrisken enligt punkt 2.6 är knuten till skadetillfället, vilket starkt
ska ses som den totala skada som Kommunen
kan drabbas av.
Vid en sammantagen bedömning finner hovrätten att den tolkning som Gjensidige
hävdat

dvs. att avtalet inte innebär att Gjensidige är betalningsskyldigt gentemot

Kommunen för skador som skyfallet den 31 augusti 2014 har orsakat varje enskild
försäkrad fastighet med ett belopp upp till 5 miljoner kr per fastighet

har företräde

framför den som Kommunen framhållit. Detta betyder att mellandomsfrågan
ska besvaras nekande och att tingsrättens mellandom ska ändras.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B
Överklagande senast den 17 juli 2018.

______________________
I avgörandet har deltagit hovrättsråden Björn R. le Grand, Lars Lindblad och Per Olsson (referent) samt hovrättsassessorn Jenny Ludvigsson.
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REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH YRKANDEN
Under år 2009 genomförde Malmö kommun (fortsättningsvis kommunen), i samarbete
med försäkringsförmedlaren Marsh AB, en upphandling avseende egendoms- och
följdskadeförsäkring. Inför upphandlingen upprättade kommunen ett förfrågningsunderlag, av vilket det bland annat framgick att byggnader enligt till förfrågningsunderlaget bifogade fastighetslistor (sammanlagt 585 fastigheter) skulle vara
fullvärdesförsäkrade om inte annat specifikt angavs (s.k. skall-krav).
Kommuneforsikring A/S lämnade anbud i upphandlingen. Av anbudet framgick att
samtliga skall-krav och bör-krav i förfrågningsunderlaget accepterades. Det framgick
av anbudet att Kommuneforsikring ingick i Gjensidige-gruppen och att Malmö
kommun vid accept av anbudet samtyckte till att försäkringsavtalet per den 1 januari
2010 överfördes till Gjensidige Försäkring, svensk filial till Gjensidige Forsikring
ASA i Norge. Kommuneforsikring/Gjensidige tilldelades kontraktet och parterna
ingick avtal om egendoms- och följdskadeförsäkring. Försäkringsavtalet löpte

efter

förlängningar av avtalstiden från och med den 1 januari 2010 till och med den 31
december 2014.
Sedan försäkringsavtalet ingåtts upprättade Gjensidige ett försäkringsbrev. I
försäkringsbrevet finns på sidan 3 ett villkor med följande lydelse:

inom kommunen som orsakats av åskslag, storm och översvämning inom 24 timmar.

000 kkr i självrisk och
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Malmö drabbades den 31 augusti 2014 av stora skyfall, varvid kommunen gjort
gällande att 171 av 585 försäkrade fastigheter vattenskadades. Kommunen vände sig
till Gjensidige och begärde ersättning för skador på 171 fastigheter. Denna begäran
avslogs av Gjensidige. I överprövningsbeslut daterat den 15 december 2014 angav
Gjensidige att försäkrings-beloppet vid översvämning på grund av skyfall var
begränsat till maximalt 5 000 000 kr för 2014 och att belopp överstigande detta
maxbelopp inte kunde komma i fråga som ersättning för uppkommen skada.
För att utfå begärd försäkringsersättning väckte kommunen den 15 juni 2015 talan
mot Gjensidige vid tingsrätten och yrkade att Gjensidige skulle förpliktas att till
kommunen betala 58 481 000 kr jämte ränta på beloppet för skador orsakade av
skyfallet på fastigheter angivna i bilaga 9 till stämningsansökningen (tingsrättens
aktbilaga 10).
Gjensidige bestred käromålet och vidhöll sin uppfattning att försäkringsbeloppet var
begränsat till maximalt 5 000 000 kr per skada och år.
Kommunen har nu, med instämmande från Gjensidige, yrkat att tingsrätten genom
mellandom fastställer om gällande försäkringsvillkor och avtal innebär att Gjensidige
är betalningsskyldigt gentemot kommunen för skador som skyfallet den 31 augusti
2014 har orsakat varje enskild försäkrad fastighet med ett belopp upp till 5 000 000 kr
per fastighet.
PARTERNAS GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN
Kommunen
Det skyfall som drabbade Malmö kommun den 31 augusti 2014 var unikt.
Dagvattensystemet klarade inte vattnet och översvämningar uppstod som skadade flera
fastigheter. I totalt 171 av de 585 fastigheter kommunen hade försäkrat hos Gjensidige
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uppstod skador. I skall-kraven i kommunens förfrågningsunderlag specificerades ett
antal byggnader som skulle vara fullvärdigt försäkrade. I avgivet anbud från
försäkringsbolaget angavs att samtliga skall-krav accepterades samt bekräftade bolaget
att byggnaderna i specifikationen var fullvärdesförsäkrade. Självrisken angavs till
25 000 000 kr samt angavs det att översvämning på grund av skyfall omfattades av
punkt 1.7.2.10 i försäkringsbolagets allmänna villkor. Under rubriken premie i anbudet
lämnades två olika erbjudanden med olika s.k. avräkningsgräns. Det anbud kommunen
antog innebar en avräkningsgräns på 2 000 000 kr och en premie på 5 700 000 kr.
Av det av försäkringsbolaget upprättade försäkringsbrevet framgår att en självrisk
gäller för samtliga skador som orsakats av skyfall inom 24 timmar och hänvisas det
beträffande omfattningen till villkoren. På sidan 3 i försäkringsbrevet anges, som i
anbu

enligt våra villkor 1.
handlar om översvämning och skyfall och anger skador på byggnad genom att vatten
strömmat in direkt eller trängt upp ur avlopp. Av detta avsnitts tredje stycke framgår
att ersättningen vad avser egendom i byggnad är begränsad till 10 000 000 kr per
skadetillfälle. I försäkringsuppkommen skada i dess helhet, med de begränsningar som framgår av villkoren och
försäkringshandlingarna i övrigt.
sägas ersättas fullt ut om ersättningen begränsas av högsta ersättning. I villkor 2.5 som
avser med översvämning jämförliga naturhändelser

ras, lavin eller jordskalv anges

att ersättningen till följd av alla skador inom en och samma fastighet är begränsad till
högst 150 basbelopp. Även här används således termerna skada och skadetillfälle med
olika innebörd. Så är även fallet i försäkringsvillkor 2.6. Kommunens interna system
används för att täcka mindre skador. Varje år lägger förvaltningarna ett belopp i en
gemensam pott om cirka 12 000 000 kr och när skador inträffar tas i första hand av
potten för att ersätta mindre skador. De försäkringar kommunen tecknar är därför
avsedda att täcka större skador som inte kommunens interna system täcker.
Kommunen menar att formuleringen
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betyder att varje skadad fastighet täcks
av ett försäkringsbelopp upp till 5 miljoner kr. Hur flerskadeproblematik ska hanteras
framgår varken av lag eller av praxis utan måste avgöras efter vad parterna har avtalat
och denna prövning ska först och främst avgöras utifrån ordalydelsen. En skada är en
fysisk förändring i en egendom som orsakats av en skadehändelse och det är viktigt att
hålla begreppen skada och skadehändelse isär. Gjensidige har upprättat försäkringsbrevet och det ankommer därför på Gjensidige att visa att det omtvistade
försäkringsvillkoret har en betydelse som strider mot ordalydelsen. Det hade funnits
goda möjligheter för Gjensidige att formulera det omstridda försäkringsvillkoret
noteras att Gjensidige i olika försäkringsvillkor använd
som termer med olika innebörd. Om bolaget hade haft för avsikt att begränsa
kommunens försäkring på sätt bolaget nu anger hade det framgått av avtalet. Skriftliga
villkor ska vara klart formulerade. Om en semantisk tolkning av avtalet ger utrymme
för olika tolkningar ska den tolkning väljas som är mest förmånlig för försäkringstagaren. Alla försäkringar begränsas på ett eller annat sätt men hur villkoren om
självrisk är formulerade i ett försäkringsavtal säger ingenting om hur villkoren i
samma avtal gällande försäkringsbelopp ska tolkas. Att ett försäkrings-villkor är av
standardkaraktär för försäkringsbolaget saknar betydelse för tolkningen av villkoret.
Det saknar också betydelse för tolkningen vilka begränsningar andra försäkringsbolag
tillämpar. Olika försäkringsbolag hanterar dessutom problematiken olika och det går
inte att slå fast en gemensam branschpraxis. Mot bakgrund av försäkringstagarens
behov av skydd måste slutligen stor hänsyn tas till rimlighetskriterier. Vid en tolkning
av ett försäkringsavtal ska prövas vad som sakligt sett är förnuftigt eller rimligt.
Eftersom varje försäkrat objekt är ett objekt i sig vore det inkonsekvent att se alla
följder av skyfallet som samma skada. Orimligheten av Gjensidiges tolkning
framträder än tydligare mot bakgrund av att försäkringspremien är 5 700 000 kr och att
kommunen själv hanterar mindre skador genom ett internt försäkringssystem.
Gjensidiges påstående att det inte skulle ha varit möjligt att återförsäkra risken om
avtalet tolkas på sätt kommunen hävdar bestrids. Gjensidige har bevisbördan för detta
påstående.
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Gjensidige
Kommunens upphandling omfattas av lagen om offentlig upphandling och de olika
anbud som lämnats in baseras därför helt på de förutsättningar kommunen lagt fram i
förfrågningsunderlaget. Den försäkringsförmedlare kommunen anlitade, Marsh AB, är
en världsledande förmedlare registrerad hos Finansinspektionen. Försäkringsavtalet är
därför slutet mellan två parter som är jämställda i kompetenshänseende. Bevisbördan
för att avtalet har den innebörd kommunen påstår vilar på kommunen. Kommunen har
emellertid inte presenterat någon bevisning som stöder kommunens uppfattning. Det
förhållandet att kommunen inte har åberopat vittnesförhör med någon representant från
Marsh AB är till nackdel för kommunen. När kommunen gick ut med sitt förfrågningsunderlag ansåg kommunen inte att det var nödvändigt att anbudsgivarna erbjöd
försäkringsskydd vid skada till följd av översvämning. Försäkringsskydd vid
översvämning var endast ett bör-krav och skydd för översvämning var således inte
avgörande för kommunen. Att kommunen inte ansåg att översvämningsförsäkring
skulle vara ett skall-krav talar emot kommunens tolkning av aktuell ersättningsklausul.
I det av Gjensidige i målet åberopade villkoret i försäkringsbrevet finns två
begränsningar, en knuten till skada och en knuten till tid. Syftet med detta villkor är att
begränsa bolagets exponering för samtliga skador av visst slag under ett och samma år.
Möjlig ersättning är begränsad till 5 000 000 kr per år och någon annan förståelse av
villkoret är inte möjlig. Det är vad som står i försäkringsbrevet som gäller om
innehållet i försäkringsbrevet skulle strida mot de allmänna försäkringsvillkoren. Vad
som på sidan 3 i försäkringsbrevet anges om begränsningar i försäkringens omfattning
har därför företräde framför vad som anges i de allmänna försäkringsvillkoren punkt
1.7.2.10. Vid en naturskada som översvämning finns det skäl att avtala om en
beloppsbegränsning. I försäkringsbrevet står inte att beloppet 5 000 000 kr utgår per
begrepp i försäkringsbranschen. Det är skillnad mellan att ange ersättning per skada
eller ersättning per byggnad. Avseende en annan punkt i försäkringen, merkostnad vid
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myndighetskrav, har det angetts ett belopp om 10 000 000 kr per byggnad. Hade
kommunen velat ha försäkringen i denna del knuten till byggnad hade man angett detta
vid upphandlingen. Skulle kommunen erhålla ersättning per fastighet hade det för
övrigt inte funnits något behov av att därutöver begränsa ersättningen per år, då en
översvämningsskada endast inträffar vid ett tillfälle. När det gäller försäkringsavtal går
det inte att enbart utifrån ordalydelsen avgöra hur ett visst villkor ska tolkas. Villkoret
måste ställas mot kontext och försäkringsområde och därutöver måste tolkningen te sig
rimlig och förnuftig. Bedömningen av rimligheten ska bland annat ske utifrån
försäkringsbarheten. Om kommunens tolkning skulle vara den rätta skulle Gjensidiges
risk vid översvämning av fastighetsbeståndet uppgå till flera miljarder kronor, vilket är
orimligt. Vidare skulle det vara omöjligt att teckna en återförsäkring. Det är
beträffande naturskador vedertaget att man ser på händelsen, eventet. Vid naturskador
avgörs frågan om det är en eller flera skador av om det finns ett gemensamt
skadeförhållande. Detta känner en försäkringsmäklare som Marsh AB till och det är
med den utgångspunkten avtalet träffats och återförsäkring skett. Tre punkter är av
betydelse i detta hänseende - tidpunkt, orsak och plats. Är samtliga tre punkter
uppfyllda anses endast en skada ha inträffat och så är oftast fallet även om bara två av
punkterna är uppfyllda. Den aktuella skadan, skyfallet, inträffade vid samma tidpunkt,
av samma orsak och på samma plats, vilket innebär att det är en skada, inte flera.
Slutligen är det så att momentet översvämning även är begränsat per år. Oavsett hur
många översvämningar som sker per år begränsas ersättningen till 5 miljoner kr.
BEVISNING
Kommunen har till styrkande av försäkringsvillkorets innebörd som skriftlig
bevisning åberopat förfrågningsunderlaget med tillhörande fastighetslistor,
Kommuneforsikrings/Gjensidiges anbud, försäkringsbrevet, Gjensidiges allmänna
villkor för kommunförsäkring samt ett utlåtande från Crawford & Company AB, vilket
företag handlägger skador som omfattas av kommunens självförsäkringssystem.
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Gjensidige har till styrkande av att aktuell formulering i försäkringsbrevet är gängse i
branschen åberopat ett försäkringsbrev gällande mellan St. Eriks Försäkrings AB och
Stockholms kommun.
Två av Gjensidige åberopade vittnen, Per Andersson, verksam som underwriter hos
Gjensidige, och chefsjuristen Mattias Engblom, verksam vid försäkringsbolaget Zürich
Nordic, har hörts. Per Andersson har hörts om Gjensidiges riktlinjer för att teckna
kommunförsäkringar. Mattias Engblom har hörts om sin erfarenhet från försäkringsbranschen avseende uttryckssätt vid försäkringsupphandlingar och återförsäkringar.
Kommunen har hänfört sig till ett rättsutlåtande från professorn Jessica van der Sluijs
och Gjensidige till ett rättsutlåtande från adjungerade professorn Harald Ullman.
DOMSKÄL
Det är ostridigt mellan parterna att de, efter ett föregående upphandlingsförfarande,
ingick ett försäkringsavtal med viss ordalydelse. Det är också ostridigt mellan dem att
detta försäkringsavtal gällde vid tidpunkten för det skyfall som drabbade Malmö den
31 augusti 2014.
Tvisten i målet rör innebörden av det villkor i försäkringsbrevet som lyder

Såsom mellandomstemat formulerats gäller prövningen om innebörden av gällande
avtal och försäkringsvillkor är att det till följd av skyfallet uppkom en eller flera skador
i försäkringsavtalets mening.
Målet gäller således en ren villkorstolkning och vid en sådan tolkning avseende
företagsförsäkringar (och försäkringar för offentliga rättssubjekt) spelar den s.k.
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oklarhetsregeln en betydligt mindre roll än vid konsument- och personförsäkringar.
(Se bl.a. Bengtsson; Försäkringsavtalsrätt, 2 uppl. 2010 s 60 ff.).
I rättspraxis från Högsta domstolen har konstaterats att det vid tolkningen av ett
försäkringsvillkor i en företagsförsäkring ska göras en allsidig bedömning med
utgångspunkt i, utöver ordalydelsen, bland annat klausulens syfte, försäkringens och
kundkretsens art, traditioner i fråga om formulering, anslutning till lagens uttryckssätt
och gängse praxis. Högsta domstolen har därutöver framhållit att det måste prövas vad
som sakligt sett är en förnuftig och rimlig reglering, dvs. att en objektiv bedömning ska
göras utifrån vad som är bäst från allmän synpunkt, med beaktande av vikten av att
försäkringen fungerar väl och det behov av försäkringsskydd som typiskt sett finns i
den aktuella situationen. Först om något resultat inte kan uppnås vid en sådan prövning
har man enligt Högsta domstolen anledning att falla tillbaka på andra, mer generella,
tolkningsprinciper såsom den s.k. oklarhetsregeln. (Jfr bl.a. rättsfallet NJA 2001 s.750)
Det råder inom detta försäkringsområde full avtalsfrihet och det finns ingen rättslig
reglering som kan användas vid nu aktuell avtalstolkning. Gjensidige har vidare enligt
tingsrättens bedömning inte visat att det finns en tydligt konstaterad branschpraxis.
Aktuell klausuls syfte är att begränsa Gjensidiges ersättningsskyldighet. Det
förhållandet att Gjensidige av tradition må använda just denna formulering i
begränsningsklausuler påverkar inte i sig tolkningen av det aktuella försäkringsavtalet.
En tolkning av försäkringsavtalet bör vid angivna förhållanden, enligt tingsrättens
mening, grunda sig på avtalets ordalydelse samt vad som sakligt sett är en förnuftig
och rimlig reglering.
Vid bedömningen av ordalydelsen kan det aktuella försäkringsvillkoret inte ses isolerat
utan måste prövas utifrån övriga avtalsformuleringar, däribland utifrån hur självrisken
kommit att regleras.
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Begreppet/ordet skada har i sig inte någon annan betydelse än en negativ fysisk
förändring av något, i försäkringssammanhang en negativ fysisk förändring av
försäkrad egendom. Enbart det förhållandet att det i den aktuella klausulen anges
tolkas som att det till följd av skyfallet (skadehändelsen) uppkom en eller flera skador.
Det finns i emellertid i försäkringsbrevet och i Gjensidiges allmänna försäkringsvillkor
formuleringar som tyder på att ordet skada i den klausul som anger försäkringsbeloppet till 5 000 000 kr per år inte syftar till att begränsa försäkringsbeloppet till
5 000 000 kr för samtliga skador till följd av skadehändelsen. I försäkringsbrevet anges

de allmänna försäkringsvillkoren (Översvämning - Skyfall) anger Gjensidige, under

försäkringsvillkoren gör skillnad mellan begreppen skada och skadetillfälle. Om ordet
skada i försäkringsbrevets klausul avseende försäkringsbeloppet syftade på samtliga
skador till följd av skyfallet (skadehändelsen) hade det även på de andra ställena i
försäkringsbrevet och i de allmänna försäkringsvillkoren bort stå ordet skada. Det nu
anförda ger ett visst stöd för att kommunens tolkning av den aktuella klausulen är
riktig.
Vad sedan gäller omständigheterna kring tecknandet av försäkringen och kring den
aktuella skadehändelsen ska det till att börja med noteras att den tecknade försäkringen
är en s.k. kommunförsäkring med en mycket hög självrisk, 25 000 000 kr. Av
förfrågningsunderlaget och försäkringsbolagets anbud framgår vidare att kommunen
avsåg att fullvärdesförsäkra samtliga i försäkringsupphandlingen angivna byggnader,
om inte annat angavs, och att försäkringsbolaget insåg detta. Det framgår också att de
fastigheter kommunen ville försäkra var juridiska enheter med egna fastighetsbeteckningar, geografiskt utspridda över en stor del av kommunens yta.
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Skyfallet som drabbade Malmö den 31 augusti 2014 var, såvitt framkommit,
närmast unikt i sitt slag. Ett skyfall av samma intensitet hade enligt kommunen inte
drabbat kommunen på över 150 år. Detta måste såväl kommunen som försäkringsbolaget ha känt till vid ingåendet av försäkringsavtalet. Försäkringsbolaget bör
därmed ha beaktat detta vid avgivandet av sitt anbud. Gjensidige har hävdat att det
skulle ha varit omöjligt för bolaget att återförsäkra sig för den risk som det skulle
innebära att försäkra samtliga kommunens fastigheter mot översvämning för ett belopp
upp till 5 000 000 kr per fastighet. Bolaget har emellertid inte visat att så skulle vara
fallet. Enligt tingsrättens mening måste kostnaderna för återförsäkringen rimligen ses
mot bakgrund av hur stor risken för skada var.
En tolkning i enlighet med vad Gjensidige hävdat skulle innebära att kommunen, med
hänsyn tagen till den s.k. avräkningsgränsen på 2 000 000 kr, skulle kunna erhålla
maximalt 3 000 000 kr i försäkringsersättning till följd av skyfallet den 31 augusti
2014. En sådan tolkning framstår enligt tingsrättens mening som mindre rimlig med
hänsyn till vad som framkommit om försäkringsavtalet och det aktuella
försäkringsfallet.
Andra utslagsgivande faktorer för tolkningen av villkoret saknas.
Vid en sammanvägning av vad som framkommit i målet gör tingsrätten bedömningen
att den tolkning som kommunen hävdat ska ges företräde och kommunens talan
sålunda bifallas.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga (DV 401)
Överklagandeskrift, ställd till Hovrätten över Skåne och Blekinge, lämnas in till
tingsrätten senast den 24 mars 2017.
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