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GARANTI FÖR ÅTERSTÄLLANDE
- Marsh i samarbete med Svensk Vindkraftförening 

Produktens syfte 
Istället för att avsätta medel på ett spärrat konto hos Länsstyrelsen, så möjliggör 
produkten ett mer effektivt användande av projektets finansiering. Vår lösning kan 
även ersätta bankgarantier, som även de binder upp kapacitet som kan användas 
till bättre ändamål. Försäkringen garanterar nedmontering och återställande av 
projektplatsen till ursprungligt skick.  

Produktens utformning  
För en fast premie så utfärdas en garanti som löper antingen över 5 eller 10 år. 
Garantin, som ställs ut av försäkringsbolaget, fyller sedan samma funktion som ett 
låst bankkonto och kan användas både för befintligt uppställd vindkraftpark eller 
inför ett nytt projekt. 

Vill du veta mer? 
Varmt välkommen att kontakta oss för ytterligare information kring försäkringen 
av garanti för återställande. Vi lämnar gärna offert, och för att kunna göra det 
önskar vi följande information; ägarstruktur, omsättning, årsredovisning, 
geografisk placering och antal turbiner/vindkraftparkens omfattning. 

Framåt tillsammans med de bästa resurserna för våra kunder
Denna produkt är ett led i Marsh arbete att fortsatt vara den självklara partnern 
inom riskhantering för våra kunder inom segmentet förnyelsebar energi. 
Produkten är unik och ett resultat av den samlade erfarenheten som Marsh, 
numera tillsammans med JLT (Jardine Lloyd Thompson), erbjuder. 

This document is not intended to be taken as advice regarding any individual situation and should not 
be relied upon as such. The information contained herein is based on sources we believe reliable, but 
we make no representation or warranty as to its accuracy. Marsh shall have no obligation to update 
this publication and shall have no liability to you or any other party arising out of this publication or 
any matter contained herein.

Marsh har i samarbete med Svensk Vindkraftförening utvecklat en lösning 
efter Länsstyrelsens krav på återställandefinansiering. Produkten innebär att 
projektörer inte behöver avsätta flera miljoner tidigt i projekt, utan fritt kan 
disponera sina medel i den kapitalintensiva uppstarten av ett projekt.  


