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SMÅKRAFTFORSIKRING
MARSH AS / KLP

Hvem er vi?
Marsh AS & KLP
Marsh AS

KLP

• Marsh er en av de største aktørene i Norden • KLP Skadeforsikring er et heleid

innen forsikringsmegling og risikostyring.

datterselskap av KLP. Morselskapet er mest

Marsh hjelper kunder med å definere,

kjent for pensjonsforsikringer til kommuner

designe og levere innovative og

og fylkeskommuner. Skadeforsikring ble

skreddersydde løsninger slik at kunden

startet opp for ca. 20 år siden med fokus på

oppnår effektiv risikostyring. Selskapet har

kommuner. Selskapet tilbyr i dag

kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim,

skadeforsikringer til private, offentlige

Kristiansand og Gøteborg.

virksomheter og næringsvirksomheter.

• Kontaktpersoner for energiforsikring er:
– Øyvind Berg
– Otto Færøvik
– Kine Elise Rød
MARSH

Kraftbransjen er den første
produksjonsnæringen KLP Skadeforsikring
har åpnet for å tegne. Kontakpersoner er

Jonas Pedersen, Børre Sjøblom, Morten
Larsen og Tone Kleven.
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AVBRUDDSFORSIKRING
• Tapt omsetning som følge av en dekningsmessig tingskade
• Dekker forskjellen mellom det resultat som ville vært oppnådd uten
skade og det faktiske oppnådde resultatet
• Forsikringssum på avbruddsforsikring: BUDSJETTERT
OMSETNING for kommende regnskapsår
• OBS! Viktig at forsikringsavtalen oppdateres iht. riktig STRØMPRIS
• Driftsavbrudd i fremmed virksomhet

MARSH
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Eksempler på avbruddsskader
3. part

Skade på eiers kraftverk og
ledningsnett

Kraftprodusenter

Eier
Uppigard
koblingsstasjon

Statnett
koblingsstasjon

MARSH

MANVIK TRAFO
eies av 3. part

Kraftstasjon 1

Skade på 3. parts trafo og
ledningsnett
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Skadeoppgjør
• Plutselig og uforutsett skade
– Havari generator/-turbin, naturskader, rørgate
El-tilkoblinger/ styringssystem
– Unntak: ting omfattet av garanti, utgifter til vedlikehold
m.m., slitasje som følge av naturlig bruk, gradvis
forringelse, dimensjonerings-/konstruksjons-, materialfeil.

• KLP Storskadeavdeling/ Crawford(maskin, avbrudd)
– Lang erfaring med gode skadeoppgjør
• Sikkerhetsforskrifter/ skadeforebygging
– Retten til erstatning kan bortfalle eller reduseres
– Drift og vedlikehold, tekniske løsninger

MARSH
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