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SMÅKRAFTFORSIKRING
MARSH AS // KLP
Småkraftdagene

Børre Sjøblom
KLP

Hvem er vi?

Marsh AS & KLP

Marsh AS

KLP

• Marsh er en av de største aktørene i Norden
innen forsikringsmegling og risikostyring.
Marsh hjelper kunder med å definere,
designe og levere innovative og
skreddersydde løsninger slik at kunden
oppnår effektiv risikostyring. Selskapet har
kontorer i Oslo, Stavanger, Kristiansand og
Gøteborg.

• KLP Skadeforsikring er et heleid
datterselskap av KLP. Morselskapet er mest
kjent for pensjonsforsikringer til kommuner
og fylkeskommuner. Skadeforsikring ble
startet opp for ca. 20 år siden med fokus på
kommuner. Selskapet tilbyr i dag
skadeforsikringer til private, offentlige
virksomheter og næringsvirksomheter.
Kraftbransjen er den første
produksjonsnæringen KLP Skadeforsikring
har åpnet for å tegne. Ansvarlig for småkraft
forsikringene er Jonas Pedersen og Børre
Sjøblom.

• Kontaktpersoner for Småkraft er:
–
–
–
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Hva gjør vi?
Småkraftforeninga har fremforhandlet en forsikringsordning som gir medlemmene trygghet for
at du har markedsledende forsikringsløsninger.
• Forsikringsteknisk kompetanse.
• Lang forsikringserfaring innenfor vannkraft.
• Solid forsikringsselskap, med konkurransedyktige vilkår og premier.
Marsh AS

KLP Skadeforsikring

Er din hovedkontakt i forbindelse med
forsikringstilbud og – spørsmål. Marsh hjelper
deg med å avklare forsikringsbehovet og med
at nødvendig informasjon innhentes for å
kunne sende et tilbud.

Mottar dekningsforespørsel, kunde- og risiko
informasjon av Marsh, og beregner individuelle
premier ut fra en risikovurdering. Alle dekninger
får i utgangspunktet de samme vilkårene, men
individuelle tilpasninger kan forekomme.
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Småkraftforsikring
Hvilke risikoer er dekket?

• Vi benytter vilkår som sikrer en bredest mulig dekning av kraftverket:
• Brann kombinert
• Maskinskader
• Naturskade
• Drifts tap
• Premienivå vil variere på grunn av individuelle vurderinger av de enkelte kraftverk
• Produsent av generator, turbin og styringssystemer
• Naturgitte forhold
• Vedlikeholdsrutiner, overvåking og tilsyn
• Sikkerhets systemer og automatisk varsling
• Kraftlosen eller lignende kvalitetssystem
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Sjekk vilkårene!

Case: 3. stk småkraftverk lokalisert på Sør-Vestlandet med felles eier har plassert sine
forsikringer samlet.

•Maskiner, turbiner og generatorer er forsikret på fast sum, dvs. store risiko for underforsikring

•Driftsavbrudd dekket for kun 6 mnd. men det er produksjon hele året. 12 mnd. omsetning for det
ene kraftverket er kr. 1 200 000, noe som betyr at kraftverket kun vil få utbetalt halvparten av
årsomsetningen ved et skadesenario der det tar 12 mnd. å bygge/reparere skadene
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Skadeforebygging

•Vibrasjonsovervåking
•Temperautrovervåking av lager og generator
•Oljeprøver av lager til analyse.
•Rusingskontroll
•Flom varsling / vannivå måling ved dam
•Tilstrekkelig med sandfang før inntak
•Overspenningsvern / UPS på datautstyr og elektroniske styringssystemer .m.m.
•Regelmessig kontroll av turbinledninger. (Spesielt eldre rør i støpejern.)
•Internkontroll rutiner
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Observerte mangler etter befaringer
• Innbruddsalarm
• Branndeteksjon og alarm
• Brannapparat, mangler eller feil plassert
• Ikke montert vibrasjonsovervåkning
• Ventilasjons-anlegg eller mekanisk avtrekk
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Småkraftforeninga sin forsikringsordning
• Via småkraftforsikring vil Marsh AS og KLP Skadeforsikring kunne tilby følgende merverdi for
ditt kraftverk:
•

Reduserte premiekostnader

•

Forutsigbarhet mht. premieutvikling

•

Profesjonelle og riktige forsikringsløsninger

•

Forsikringsvilkår tilpasset småkraftverk

•

Betydelig kompetanse på din ”side” av bordet

•

Full markedstilgang gjennom nøytral rådgivning
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Erfaringer så langt

• Vi har vært i markedet i 12 mnd.
• Levert 50 tilbud og fått aksept på 40
• Ønsker sterkt å utvide med flere gode kunder fra Småkraftforeningen

MØT OSS PÅ STAND OG
FÅ TILBUD!
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Småkraftforsikringen
Kontakt Marsh for tilbud

Otto Færøvik
Forsikringsmegler
Marsh | Småkraftforsikring
Karenslyst Allé 20, 0278 Oslo, Norway
Mobil +47 975 68 680 |
smakraftforsikring@marsh.com
Øyvind Berg
Forsikringsmegler
Marsh | Småkraftforsikring
Karenslyst Allé 20, 0278 Oslo, Norway
Mobil +47 934 87 085
smakraftforsikring@marsh.com
Christoffer Torkildsen
Forsikringsmegler
Marsh | Småkraftforsikring
Karenslyst Allé 20, 0278 Oslo, Norway
Mobil +47 951 79 766
smakraftforsikring@marsh.com
Hanne Lundby Kundebehandler
Marsh | Småkraftforsikring
Karenslyst Allé 20, 0278 Oslo, Norway
Mobil +47 926 85 026
smakraftforsikring@marsh.com
http://www.smakraftforeninga.no
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