Revisionsprotokol
Energi Viborg Kraftvarme A/S – Marts 2019
Revisionsprotokollen må ikke udleveres til personer uden for virksomheden, bortset fra advokat,
revisor og kreditinstitutter og er gældende for året 1. januar – 31. december 2019.
Energi Viborg Kraftvarme A/S (EVK) har den 8. juli 2004 indgået samarbejdsaftale med MARSH A/S.
Revisionsprotokollen omfatter de forsikringer, som er omfattet af denne aftale, nemlig All Risks- og
maskinkaskoforsikring inkl. driftstabsforsikring.
Det er vores opfattelse, at EVK med den konstaterede forsikringsdækning er behørigt
forsikringsdækket sammenholdt med lignende selskaber inden for el-, kraftvarme- og
vandforsyningsområdet.
Den kombinerede All Risks- og maskinkaskoforsikring var i EU-udbud pr. 1. januar 2016 for en 3-årig
periode med option på forlængelse for yderlige 2 x 1 år. Resultatet af udbuddet blev, at holdende
forsikringsselskab AXA, nu AXA XL, fortsatte som EVKs forsikringsgiver. EVK besluttede at gøre brug
af 1. option på forlængelse for yderligere 1 år pr. 1. januar 2019.

Energi Viborg Kraftvarme A/S
All Risks- og
maskinkaskoforsikring

Kraftvarmeværket er dækket af en kombineret brand- og
maskinkaskoforsikring inkl. driftstabsforsikring. Forsikringen er tegnet i
det tyske forsikringsselskab AXA XL i Hamborg via selskabets danske
kontor i København. Forsikringen er tegnet i co-assurance med de tyske
forsikringsselskaber HDI- Gerling samt det danske forsikringsselskab
Gjensidige Forsikring.
Der gælder en selvrisiko på kr. 100.000 ved enhver skade, dog kr.
250.000 af enhver skade, der rammer kraftvarmeanlægget, som er
defineret som alle anlæg beroende i det komplette ”bulderhus”, dvs.
gasturbine, dampturbine, generator og gear. Dækningsperiode og
karenstid for driftstabsforsikringen er på 24 måneder/ 7 døgn ved brand
m.m. og 18 måneder /7 døgn ved maskinskade.
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Skader i 2018:

Virum, 20. marts 2019
Marsh A/S

Christian H. Larsen

Skade på dampturbinegear anmeldt til AXA XL 7. marts 2018. Denne
skade er endnu ikke afsluttet, og vi afventer tilbagemelding fra AXA XL
umiddelbart efter 13. marts 2019.

