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BEDRIFTSANSVAR 
 

Sikkerhetsforskrifter 
Forsikringsforetaket er helt eller delvis uten 
ansvar dersom en sikkerhetsforskrift er 
overtrådt. Hvilke sikkerhetsforskrifter som er 
avtalt, fremgår av forsikringsbevisets del 2. 
 

1.Hvem forsikringen gjelder for  
Forsikringen gjelder for det foretak som er 
nevnt i forsikringsbeviset som sikrede. 
 
Forsikringen gjelder også for foretak i Norge 
som sikrede overtar eller etablerer i løpet av 
forsikringstiden, forutsatt at den virksomhet 
slikt foretak driver er omfattet av 
virksomhetsbeskrivelsen som fremgår av 
forsikringsbeviset. 
 
For foretak som sikrede overtar i 
forsikringsperioden, er det et vilkår at 
sikrede eier 50% eller mer av aksjene i det 
overtatte foretaket.  
 

2. Forsikret virksomhet  
Forsikringen gjelder for den virksomhet som 
er angitt i forsikringsbeviset.  
 

3. Når forsikringen gjelder  
Forsikringen omfatter skade som 
konstateres av sikrede eller skadelidte i 
forsikringstiden. 
Skaden blir å henføre til den forsikring som 
gjaldt da skaden første gang ble konstatert.  
 

4. Hvor forsikringen gjelder 
Med mindre ikke annet fremgår av 
forsikringsbeviset, omfatter forsikringen 
skade som konstateres i Norden. 
 
Med Norden skal forstås følgende land: 
Norge, Danmark, Sverige og Finland.

For produktansvar i henhold til 
produktansvarsloven gjelder forsikringen 
innen EU-/EØS-landene, dersom ikke annet 
fremgår av forsikringsbeviset.  
 

5. Hva forsikringen omfatter 
Forsikringen omfatter sikredes rettslige 
erstatningsansvar for person- og tingskade 
som sikrede pådrar seg etter gjeldende rett 
i Norden, med mindre ikke annet fremgår 
av forsikringsbeviset.  
 
Forsikringen omfatter erstatningsansvar 
som sikrede pådrar seg i egenskap av 
bruker av fast eiendom som benyttes i 
forbindelse med den forsikrede 
næringsvirksomheten. 
 
Forsikringen omfatter ikke rent formuestap. 
 

5.1 Definisjoner  
Som personskade anses fysisk skade på 
person, inklusive sykdom, psykisk skade og 
dødsfall som følge av personskaden.  
 
Som tingskade anses tap av eller fysisk 
skade påført fast eiendom eller løsøre, 
herunder dyr eller når elektronisk lagret 
informasjon går tapt. Formuestap som er en 
direkte og påregnelig følge av tingsskaden 
anses også som tingsskade. 
 
Som rent formuestap skal forstås 
økonomisk tap som ikke er en følge av eller 
står i sammenheng med skade på person 
eller ting.  
 
Dersom det konstateres flere skader eller 
tap som følge av en og samme årsak, skal 
disse skader eller tap anses som ett 
skadetilfelle.  
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6. Unntak fra dekningen  
6.1 Forsettlig fremkallelse av skade 
Forsikringen omfatter ikke sikredes ansvar 
for skade dersom sikrede har fremkalt 
forsikringstilfellet forsettlig jf. 
forsikringsavtaleloven § 4-9.  
 

6.2 Kontraktsansvar  
Forsikringen omfatter ikke ansvar som kun 
bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller 
garanti. 
 
Som kontraktsansvar anses herunder, men 
ikke begrenset til: 
• Ansvar som går utover hva som følger 

av alminnelig erstatningsrett, men som 
sikrede ved kontrakt, avtale eller 
garanti allikevel har påtatt seg å bære. 

• Ansvar som sikrede endelig må bære 
fordi han har gitt avkall på sin rett til 
regress. 

• Tilkomstkostnader gjennom eget 
arbeid eller omgjøring av eget 
mangelfullt arbeid er ikke dekket. 

• Ansvar for skade eller tap som skyldes 
at sikredes ytelse eller kvalitet i henhold 
til kontrakt eller avtale har blitt forsinket 
eller uteblitt. 

• Ansvar for skade på sikredes egen 
leveranse, arbeid eller entreprise, når 
skaden voldes før endelig overlevering 
eller skyldes feil eller mangler som 
forelå ved overlevering.  
 

6.3 Ansvar som byggherre eller 
entreprenør  
Forsikringen omfatter ikke tingskade som 
den sikrede kan bli erstatningsansvarlig for i 
egenskap av byggherre eller entreprenør 
etter forurensningsloven eller andre 
naborettslige regler ved bygge-, anlegg- og 
installasjonsarbeider. 
 
Med byggherre skal forstås den som 
bestiller, kjøper eller er oppdragsgiver for 
oppføring av bygge- og anleggsarbeider.  

 
Med entreprenør skal forstås en selvstendig 
oppdragstaker som påtar seg å utføre 
arbeid.  
 

6.4 Skade ved graving mm. 
Forsikringen omfatter ikke 
erstatningsansvar for skade på ting 
oppstått ved gravings-, sprengnings-, 
spuntings-, og rivningsarbeider samt 
dambrudd. Som sprengning regnes også 
bruk av ekspanderende masser.   
 

6.5 Miljøskade  
Forsikringen omfatter ikke miljøskade.  
 
Med miljøskade skal forstås skade påført 
omgivelsene av sikredes virksomhet som 
følge av: 
• forurensning av vann, herunder 

grunnvann 
• endringer av grunnvannsnivået 
• luftforurensning 
• landforurensning 
• larm og bråk 
• vibrasjoner eller andre lignende 

rystelser 
• sprengningsnedfall 
• graving, utgraving, spunting, peling, 

tilfylling eller lignende arbeider.  
 
Dette unntaket gjelder ikke skade som 
forårsakes av sikredes leverte produkt og 
som skyldes en plutselig og identifiserbar 
hendelse.  
 
Dette unntaket gjelder heller ikke ved 
miljøskade utenfor USA og Canada dersom 
miljøskaden er forårsaket av og er en følge 
av en plutselig og identifiserbar hendelse.  
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6.6 Motordrevet kjøretøy, fly, skip og 
båt 
Forsikringen omfatter ikke skade forårsaket 
av eller skade som oppstår på: 
• motordrevet kjøretøy hva angår skade 

som dekkes av den obligatoriske 
trafikkansvars- forsikringen, eller som 
hadde blitt dekket dersom slik 
ansvarsforsikring hadde blitt tegnet. 

• luftfartøy, svevende innretninger, 
droner, gondol eller hydrokopter. 

• skip, båt, lekter eller flytende innretning, 
pongtong, pongtong kran, mudderverk 
eller gjenstand som slepes. 

• trikk eller tog 
• luftfartøy eller romfarkost, herunder del 

av luftfartøy eller romfarkost av 
vesentlig betydning for flysikkerheten.  

 
Ovennevnte unntak gjelder uansett hva 
slags eier- eller brukerforhold sikrede har til 
gjenstanden – f.eks. om sikrede er eier, 
bruker, fører, pilot, utleier eller leietager o.l. 
 
Erstatningsansvar for skade på fritidsbåt er 
omfattet av forsikringen. 
 

6.7 Offshorevirksomhet 
Forsikringen dekker ikke ansvar for skader 
forårsaket under utførelse av virksomhet 
offshore. 
 

6.8 Skade på egen eiendom  
Forsikringen omfatter ikke skade på 
sikredes egen eiendom. 
 

6.9 Ting som leies, transporteres etc.  
Forsikringen omfatter ikke skade på ting 
som sikrede eller noen på hans vegne: 
• leier, leaser, låner eller bruker  
• transporterer mot vederlag 
• løfter eller oppbevarer 
• oppfører eller demonterer 
• behandler for serietilvirkning, 

bearbeider eller monterer, dersom 

skade har rammet et enkelt eksemplar 
• har mottatt for videresalg 
• har forlatt eller tatt tilbake. 

 

6.10 Yrkesskade eller -sykdom  
Forsikringen omfatter ikke ansvar for 
personskade, sykdom, eller 
belastningslidelser som rammer noen som 
er eller har vært ansatt hos sikrede når 
skaden, sykdommen eller 
belastningslidelsen er forårsaket i 
arbeidsforholdet. 
 

6.11 Manglende virkning  
Forsikringen omfatter ikke skade som 
skyldes at et kjemisk eller farmasøytisk 
produkt ikke har virket etter sin hensikt eller 
har hatt sin tilsiktede effekt, med mindre 
årsaken er en ren produksjonsfeil. 
 

6.12 Tilbakekallelse av levert 
produkt  
Forsikringen omfatter ikke kostnader i 
forbindelse med reklamasjon, 
tilbakelevering, reparasjon, gjenoppretting, 
ombytte, fjerning, tilbakekallelse eller 
inndragning av levert produkt.  
 

6.13 Helsefarlige produkter  
Forsikringen omfatter ikke personskade 
som er forårsaket av: 
• Asbest 
• Formaldehyd 
• Diacetyl 
• Tobakksprodukter 
• Latex  
• Tilsetningsstoffer slik som elektroder, 

tråd og pulver eller liknende som 
benyttes ved sveising. 

• Silica 
• Genetisk modifiserte organismer 

(GMO) 
• Elektromagnetisk stråling (EMF) 
• Efedrin og pseudoefidrine eller kava-

kava (naturmiddel) 
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6.14 Legemidler og implantater  
Forsikringen omfatter ikke personskade 
som er forårsaket av legemidler, 
menneskelig biologisk materiale eller 
ekstrakt av sådant, herunder implantat.  
 

6.15 Skade som skyldes mugg/ 
sporer 
Forsikringen omfatter ikke skade som er en 
direkte eller indirekte følge av mugg eller 
sporer.   
 

6.16 Ansvar overfor mor-/ 
datterselskap eller virksomhet 
Ansvar overfor mor/datterselskap eller 
virksomhet 
• I samme konsern, jf. aksjeloven § 1-2 
• Hvor eierinteressene er de samme med 

50 % eller mer i hvert av selskapene 
• Hvor sikrede eller dennes familie har  

50 % eller mer av eierinteresse 
• Som disponeres av sikrede 

 
Til familien regnes ektefellen til daglig leder 
og styremedlemmer, ektefellers foreldre, 
søsken, barn samt deres ektefeller. 
Samboere likestilles med ektefeller. Med 
samboer menes personer med felles 
husholdning som lever i et 
ekteskapslignende forhold, og som ifølge 
Folkeregisteret har samme bopel. 
 

6.17 Dagbøter, straffebøter ol.  
Forsikringen omfatter ikke dagsbøter, 
straffebøter, punitive damages, exemplary 
damages eller andre liknende 
betalingsforpliktelser av straffelignende 
karakter.  
 
Forsikringen omfatter heller ikke ansvar for 
ikke-økonomisk tap etter 
skadeserstatningsloven § 3-5 og § 3-6 eller 
tilsvarende lovgivning i andre land der 
erstatningsansvar pådras. 
 

7. Forsikringssum og 
serieskade 
7.1 Forsikringssum 
Ved ethvert skadetilfelle er 
forsikringsforetakets ansvar begrenset til å 
betale erstatning, herunder 
saksomkostninger, utrednings-, 
rettergangs- og voldgiftsutgifter, begrenset 
til den avtalte forsikringssummen som er 
angitt i forsikringsbeviset.  
 
Den forsikringssum som fremgår av 
forsikringsbeviset, gjelder for alle person- 
og tingskader sammenlagt som konstateres 
i løpet av forsikringsperioden. 
 

7.2 Serieskade 
Ved beregningen av erstatningen skal 
samtlige av disse skadene eller tapene 
henføres til den forsikring som gjaldt da den 
første skaden eller tapet ble konstatert. 
 
Erstatningen er begrenset til den 
forsikringssum som gjaldt da den første 
skaden eller tapet ble konstatert.  
 

7.3 Særlig forsikringssum ved 
varetekt 
Ved skade på ting, herunder fast eiendom, 
som sikrede eller noen for hans regning 
leier, eller har påtatt seg å installere, 
montere, bearbeide, reparere, kontrollere, 
besiktige, oppbevare, lagre eller passe på, 
er erstatningen ved hvert skadetilfelle 
begrenset til NOK 1 000 000 samlet i løpet 
av forsikringsperioden.  
 
Beløpet inngår i forsikringssummen i 
forsikringsbeviset og kommer ikke i tillegg til 
denne. 
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8. Egenandel 
8.1 Ved enkeltskade 
Av de sammenlagte kostnader for 
erstatning, rente på erstatning, utredning, 
forhandling, rettergang og voldgift har den 
sikrede en egenandel som fremgår av 
forsikringsbeviset.   
 

8.2 Ved serieskade  
Ved serieskade skal sikrede bære den 
egenandel som gjaldt på det tidspunkt da 
den første skaden eller tapet ble konstatert. 
 
Det gjøres fradrag for kun en egenandel i 
skadeoppgjøret ved serieskade.  
 

8.3 Særlige egenandeler 
Ved ansvar for tingskade som skyldes 
• varme arbeider 
• utendørs sandblåsing/sprøytemaling 
• vann fra sprinkleranlegg   
• brudd på vann- eller kloakkledning 

eller oversvømmelse eller tilbakeslag 
gjennom kloakk- eller 
overvannsledning som sikrede eier 

beregnes det i tillegg til den avtalte 
egenandelen en særskilt egenandel lik 10% 
av forsikringsforetakets erstatningsplikt – 
minst 1G og maks 5G.  
 
1 G tilsvarer Folketrygdens grunnbeløp på 
det tidspunkt skaden ble konstatert.  
 

9. Melding/behandling av krav  
Skade kan meldes på: 
• www.landkreditt.no/forsikring 
• skade@landkreditt.no 
• telefon nr. 23 00 08 00.  

 

9.1 Melding av skadetilfellet 
Når sikrede får kunnskap om et 
forsikringstilfelle, har sikrede plikt til å melde 
fra om dette til forsikringsforetaket uten 
ugrunnet opphold og senest innen ett år, jf. 

meldefristen i henhold til 
forsikringsavtaleloven § 3-1 pkt. d og § 8-5 
første ledd som angitt i forsikringsbeviset. 
 
Sikrede må ikke innrømme erstatningsplikt 
eller forhandle med skadelidte uten 
forsikringsforetakets skriftlige samtykke.   
 
Dersom sikrede ønsker å oppnevne egen 
advokat, dekkes slike advokatutgifter bare 
dersom forsikringsforetaket har gitt sitt 
skriftlige forhåndssamtykke til 
oppnevnelsen. Det dekkes kun rimelige og 
nødvendige omkostninger.  
 

9.2 Plikt til å gi opplysninger 
Sikrede og forsikringstakeren har plikt til – 
uten økonomisk kompensasjon – å gi 
forsikringsforetaket de dokumenter og 
andre opplysninger som kan være av 
betydning for å vurdere erstatningskravet 
og forsikringsdekningen. 
 

9.3 Plikt til å undersøke  
Sikrede og forsikringstakeren har plikt til – 
uten økonomisk kompensasjon – skriftlig å 
bekrefte mottak av det fremsatte krav, 
iverksette undersøkelser som kan være av 
betydning for å undersøke det fremsatte 
kravet, som kan gjennomføres hos sikredes 
respektive virksomheter eller kontorlokaler. 
 

9.4 Dokumentasjonsplikt  
Sikrede skal i rimelig omfang bidra med å 
fremskaffe oppdragsbekreftelse, 
konstruksjonstegninger, produksjonsplaner, 
resepter, beskrivelser, instruksjoner, 
leveringsavtaler, bruksanvisninger, 
garantier og lignende dokumenter som kan 
være av betydning for å utrede 
forsikringstilfellet. 
 

 

mailto:skade@landkreditt.no
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9.5 Forsømmelse av sikredes plikter 
Dersom sikredes plikter etter pkt. 9.1 – 9.4 
nevnt ovenfor ikke overholdes, kan det 
medføre at forsikringsforetaket helt eller 
delvis kan fritas for sine forpliktelser i 
henhold til forsikringsavtalen. 
 
Dersom den skadelidte fremsetter sitt krav 
direkte mot forsikringsforetaket i henhold til 
forsikringsavtalelov §7-6, har 
forsikringsforetaket ved slike forsømmelser 
som nevnt i forsikringsvilkårene ovenfor i 
pkt. 9.1 – 9.4, rett til regress mot den sikrede 
for alle kostnader forsikringsforetaket har 
hatt i forbindelse med utbetalingen til den 
skadelidte.  
 

9.6 Rettsak, tvist etc. 
Dersom det varsles eller innledes rettslige 
skritt mot sikrede, skal den sikrede 
umiddelbart melde dette til 
forsikringsforetaket. Sistnevnte utpeker om 
nødvendig en prosessfullmektig og gir 
denne instruksjoner. Den sikrede og 
forsikringstakeren har plikt til – uten 
økonomisk kompensasjon – å bistå i 
prosessen med f.eks. å frembringe vitner 
eller ekspertuttalelser fra sine egne ansatte. 
  
Dersom sikrede ikke godtar 
forsikringsforetakets oppnevnelse av 
prosessfullmektig og ikke godtar de gitte 
instruksjoner, er forsikringsforetaket fritatt 
fra ansvar for rettergangskostnader eller 
voldgiftskostnader som den sikrede 
forpliktes til å betale som følge av tvisten, 
såfremt ikke kostnadene uansett ville ha 
påløpt. 
 

9.7 Forsikringsforetakets 
forpliktelser 
Dersom det fremsettes erstatningskrav mot 
sikrede som er omfattet av forsikringen og 
som overstiger den avtalte egenandelen, 
påtar forsikringsforetaket seg å: 
 
• Utrede om erstatningsansvar foreligger 

for sikrede 
• Forhandle med kravstiller 
• Prosedere sikredes sak for domstolene 

eller føre saken ved voldgift og derved 
betale de omkostninger ved domstolen 
eller voldgiftsretten som sikrede 
idømmes eller forpliktes til å betale og 
som sikrede ikke kan kreve erstattet av 
motparten eller andre. 

• Betale den erstatning som sikrede er 
forpliktet til å betale. 

 
Forsikringsforetaket forplikter seg også til å 
betale rimelige og nødvendige 
redningsomkostninger, med unntak av tap 
som pådras i henhold til de generelle plikter 
om tapsbegrensningsplikten i 
erstatningsretten.  
 
Forsikringsforetaket har rett til å benytte og 
instruere en tredjepart som utreder, 
forhandler eller behandler av kravet/saken 
som nevnt ovenfor. 
 

9.8 Minnelig oppgjør – forlik 
Forsikringsforetaket er fri for ansvar som 
gjelder krav eller annen 
betalingsanmodning som den sikrede uten 
forsikringsforetakets skriftlige samtykke 
ettergir eller betaler, dersom ikke kravet 
eller betalingsanmodningen var hjemlet i 
lov eller rettspraksis. En endelig bindende 
rettsavgjørelse ved dom angående sikredes 
rettslige ansvar skal anses for å være 
samtykke til å godta kravet eller 
betalingsanmodningen. 
 
Den sikrede er – dersom forsikringsforetaket 
ønsker det – pliktig til å medvirke til et 
minnelig oppgjør med kravstiller. Er 



 

Side 9 av 11 

forsikringsforetaket villig til å betale innenfor 
rammen av forsikringsavtalen et minnelig 
oppgjør med kravstiller ved forlik, er 
forsikringsforetaket fri fra ytterligere 
forpliktelser som følge av kravet mot 
sikrede. 
 

9.9 Regress 
Dersom forsikringsforetaket utbetaler 
erstatning som følge av at sikrede er 
erstatningsansvarlig, trer 
forsikringsforetaket inn i eventuelle krav 
sikrede har mot skadevolder.  
 
Forsikringsforetaket forbeholder seg retten 
til å kreve regress også av sikredes egne 
ansatte der dette kan hjemles i lov om 
skadeserstatning § 2-3. 
 

10 Tilleggsdekninger 
Tilleggsdekningen forutsetter særskilt 
vurdering og gjelder bare i den utstrekning 
de er uttrykkelig nevnt i forsikringsbeviset. 
Med mindre annet er direkte angitt, gjelder 
bestemmelsene i beviset og 
forsikringsvilkårene også for 
tilleggsdekningen. 
 

10.1 Erstatningsansvar overfor 
mor/datterselskaper 
Vilkåret utvides slik at forsikringsforetaket 
svarer for sikredes erstatningsansvar 
overfor de i beviset nevnte selskaper. 
 

10.2 Produktansvar – Europa 
For produktansvar, jf. pkt. 4, endres punktet 
slik at forsikringen gjelder erstatningsansvar 
for skade som inntrer i hele Europa, og som 
pådras etter gjeldende rett i europeiske 
land. 
 

10.3 Produktansvar hele verden - 
eksklusive Nord-Amerika 
For produktansvar, jf. pkt. 4, endres punktet 
slik at forsikringen gjelder erstatningsansvar 
for skade som inntrer i hele verden, 
eksklusive Nord-Amerika, og som pådras 
etter gjeldende rett i dette område. 
 

10.4 Medforsikring av agent/ selger 
For tilleggsdekningen gjelder følgende: 
• Vilkåret utvides slik at forsikringen 

gjelder for det/de selskaper eller 
personer som er nevnt i 
forsikringsbeviset i egenskap av 
agent/selger av det/de i 
forsikringsbeviset angitte produkter 

• forsikringen gjelder medforsikredes 
ansvar for skade forårsaket av 
produkter fremstilt av sikrede som er 
mottatt og videresolgt av den 
medforsikrede 

• forsikringsforetaket svarer ikke for 
skade som inntreffer i medforsikredes 
eget lokale eller bolig 

 

10.5 Veterinær uten aquanæring 
Forsikringen utvides til å omfatte ansvar for 
skade på dyr til behandling. For slike 
skadetilfeller er forsikringsforetakets 
erstatningsplikt, inklusive redningsutgifter er 
kr 2.000.000 per skadetilfelle, og samlet for 
alle skadetilfeller av denne art er angitt i 
forsikringsbeviset. 
 
Forsikringsforetaket dekker ikke ansvar for 
skade innen aquanæringen (herunder blant 
annet klekkerier og oppdrettsanlegg). 
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10.6 Gravings- og 
sprengningsarbeider 
Forsikringen er utvidet til å omfatte ansvar 
for skade på ting ved gravings-, 
sprengings-, spuntings- og pelingsarbeid, 
ras og jordforskyving.  
 
Forsikringen omfatter ikke ansvar for skade 
på ting når disse ligger nærmere enn 5 
meter. Forsikringsforetakets samlede 
erstatningsplikt for alle skader av denne art 
som måtte konstateres i ett og samme 
forsikringsår, er begrenset til kr 300.000. 
Egenandel er 10 % av enhver skade, minst 
lik egenandel for grunndekningen hvis ikke 
annet er angitt i forsikringsbeviset. 
 

10.7 Underentreprenør 
Forsikringen dekker erstatningsansvar for 
skade som sikredes underentreprenører 
påfører byggherrens eller tredjemanns 
person og ting i forbindelse med utførelsen 
av kontraktsarbeidet, når dette er krav i 
juridiske standarder av typen NS 3400 og 
NS 8400. 
 
Dersom underentreprenøren volder skaden 
ved gravings-, sprengings, spuntings-, 
pelings- og rivningsarbeider, er dette 
omfattet. 
 
Dekning av underentreprenørens ansvar 
under denne forsikringen, medfører ikke at 
underentreprenøren er medforsikret. 
Forsikringsforetaket har full regressrett mot 
underentreprenøren. 
 

10.8 Ansvar som byggherre 
Forsikringen er utvidet til å dekke 
erstatningsansvar for skade som byggherre 
er ansvarlig for etter forurensningsloven 
eller andre naborettslige regler ved bygge-, 
anlegg- og installasjonsarbeider. 
 
Unntaket angående miljøskade punkt 6.5 vil 
ikke være opphevet. 

 
Med byggherre skal forstås den som 
bestiller, kjøper eller er oppdragsgiver for 
oppføring av bygge- og anleggsarbeider.  
 

10.9 Ansvar for uregistrert 
motorvogn 
Forsikringen er utvidet til å omfatte ansvar 
for parkert uregistrert motorvogn i henhold 
til bilansvarsloven. Forsikringen dekker ikke 
anvendelse der det er krav om bruk av 
prøveskilt. 
 

10.10 Ansvar for skade forårsaket 
av drone 
Forsikringen er utvidet til å omfatte ansvar 
for skade forårsaket av drone. Vilkåret 
under erstatter i sin helhet hovedvilkåret for 
bedriftsansvar. 
 

10.10.1 Hva forsikringen omfatter 

Forsikringen omfatter rettslig 
erstatningsansvar for skade på ting og 
person som pådras under den virksomhet 
som er angitt i forsikringsbeviset ved bruk 
av droner/RPAS (Remotely Piloted Aircraft 
Systems) med vekt mindre enn 7,5kg. 
Selvstendige oppdragstagere og innleid 
personell er medforsikret så fremt disse ikke 
har tegnet egen ansvarsforsikring. 
Forsikringen gjelder for skader som 
konstateres i forsikringstiden 
 

10.10.2 Forsikringssum og egenandel 

For skade som faller inn under denne 
utvidede dekning beregnes en egenandel 
på 30.000 kroner, med mindre annet er 
avtalt. Forsikringssummen utgjør 10 
millioner kroner.  
 

10.10.3 Hvor forsikringen gjelder 

Forsikringen gjelder for skader som 
inntreffer i Norge. 
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10.10.4 Begrensinger som gjelder 

Forsikringen omfatter ikke: 
 
10.10.4.1 Skade/krav grunnet krenkelse av 
privatlivets fred, ulovlig inntrengning, 
sjikane, urettmessig tilegnelse av 
forretningshemmeligheter og andre ikke-
fysiske skader. 
 
10.10.4.2 Skade oppstått under flyvning som 
overskrider de begrensninger som er nevnt i 
luftdyktighetsbeviset eller i særskilt tillatelse 
til den aktuelle flyvning. 
 
10.10.4.3 Skade oppstått ved bruk av 
dronen utenfor det geografiske 
dekningsområdet, med mindre 
overskridelsen er forårsaket av force 
majeure. 
 
10.10.4.4 Skade som sikrede, piloten eller av 
en forsikrede har ansvaret for, har forvoldt 
ved forsett. 
 
10.10.4.5 Skade oppstått når dronen 
transporteres av et transportmiddel. 
 
10.10.4.6 Skade oppstått når dronen er i ferd 
å lande eller lette, eller forsøker å gjøre 
dette, på et sted eller under forhold som 
ikke oppfyller anbefalingene fra produsent, 
med mindre dette skyldes force majeure. 
 
10.10.4.7 Erstatningsansvar som sikrede 
påtar seg, eller rettigheter som sikrede gir 
avkall på, i henhold til enhver form for 
avtale og som går utover hva som følger av 
alminnelig erstatningsrett. 
 

10.10.5 Sikkerhetsforskrifter 

Sikrede skal overholde de til enhver tid 
gjeldende nasjonale krav som stilles til 
flyvning med droner/RPAS når det gjelder 
bruk, sertifisering av bruker, opplæring med 
mer. I de tilfeller det er nødvendig med 
tillatelse for flyvning skal slik tillatelse 
innhentes. 
Droner/RPAS skal ikke opereres under 

påvirkning av alkohol, medisin eller annet 
berusende eller bedøvende middel. 
Ved overtredelse av sikkerhetsforskrifter 
skal selskapet være helt eller delvis uten 
ansvar, jf. forsikringsavtaleloven §4-8. 
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