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DRIFTSLØSØRE 
 

Sikkerhetsforskrifter 
Forsikringsforetaket kan være 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: 
• Forsikringstaker 
• Sikrede 

 

2 Hvor forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder: 
• på forsikringsstedet 
• i Norden for driftsløsøre som er 

midlertidig borte fra forsikringsstedet 
• I Norge for naturskadeforsikring 

 

3 Hva som er forsikret 
Forsikringen omfatter driftsløsøre som er i 
bruk eller som umiddelbart kan tas i bruk, 
og som er belastet driftsregnskapet. Som 
driftsløsøre regnes maskiner, 
løsøre/redskap og gjerder i innmark. 
 
I tillegg (utover forsikringssummen) 
omfattes: 
• nyanskaffelser av driftsløsøre, maskiner 

og redskap i forsikringsåret, begrenset 
til 20 % av samlet forsikringssum for 
driftsløsøre, maskiner og redskap 

 
Forsikringen omfatter ikke: 
• penger og verdipapirer 
• skade på enkeltgjenstand som har 

verdi over kr.250.000  
 

4 Hvilke skader, tap og utgifter 
som dekkes 
Driftsløsøreforsikringen dekker plutselig og 
uforutsett skade ved ytre påvirkning, med 
unntak av skader nevnt i pkt. 5, såfremt 
sikrede: 
• har overholdt de sikkerhetsforskrifter 

som gjelder for driftsløsøreforsikringen 
• har gitt riktige opplysninger om risikoen 

eller endring av risikoen 
• ikke har opptrådt grovt uaktsomt eller 

voldt skaden ved forsett 
 
Etter en erstatningsmessig skade dekkes 
også: 
• utgifter til riving, rydding, bortkjøring, 

lagring og destruksjon av skadde ting  
• påløpt prisstigning i normal 

gjenanskaffelsesperiode 
• utgifter til rekonstruksjon av arkiver og 

data i forbindelse med 
landbruksdriften. Erstatningen er 
begrenset til det beløp som er angitt i 
forsikringsbeviset. 

 

5 Skader som ikke dekkes 
Forsikringsforetaket dekker ikke: 
• maskinskade som ikke skyldes ytre 

påvirkning 
• svimerker og gnistskader som ikke 

skyldes brann 
• skade som skyldes søl eller kondens 
• skade som skyldes materialfeil, 

konstruksjonsfeil eller uriktig montasje 
• skade som alene består av flekker, 

svinnsprekker, riper og avskallinger 
• skade som skjer under bruk på kniver 

og blad til slåmaskiner og lignende 
redskap 

• Skade på plasthall som skyldes annet 
enn brann 

• Utgifter til vedlikehold og forbedringer 
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• Skade forårsaket av sopp, råte, 
bakterier, gnagere og kjæledyr 

 

6 Indeksregulering 
Ved fornyelse av forsikringen 
indeksreguleres forsikringssummene i 
forsikringsbeviset. 
 

7 Erstatningsregler 

 

7.1 Skademelding 
Skade meldes på  
www.landkreditt.no/forsikring 
 
eller kontakt oss på telefon 23 00 08 00 
 
Forsikringsavtalelovens § 6-1 gjelder ikke. I 
stedet gjelder: 
 

7.2 Hvordan skaden fastsettes 
Erstatningen fastsettes ut fra hva det vil 
koste forsikringsforetaket å reparere/ 
gjenskaffe ting til samme eller vesentlig 
samme stand som umiddelbart før skaden 
inntraff. Pris på skadedagen legges til 
grunn. 
 
Skaden fastsettes ikke høyere enn 
forsikringsverdien, jf. pkt. 7.3, med fradrag 
for gjenverdi. 
 

7.3 Forsikringsverdi 
7.3.1 Generelle bestemmelser 

Forsikringsverdien settes til hva det ville 
kostet å gjenanskaffe tilsvarende gjenstand. 
Kostnadene beregnes etter prisene på 
skadedagen. 
 

7.3.2 Fradrag for verdiforringelse 

Det gjøres fradrag i forsikringsverdien for 
eventuell verdiforringelse før skaden på 
grunnlag av gjenstandens: 
 
• brukstid i forhold til forventet levetid 
• tekniske tilstand 

 
Når tingens totale brukstid utgjør mindre 
enn 30 % av forventet brukstid, regnes ikke 
fradrag i erstatning. 
 
Når tingens eller den skadde delens alder 
utgjør mer enn 30% av total brukstid, vil 
maksimal erstatning til reparasjon/ 
gjenanskaffelse beregnes etter følgende: 
 
(A/B) x 1,4C = E 
 
A = Gjenstående brukstid 
B = Total brukstid som ny 
C = Reparasjonspris/gjenanskaffelsespris 
E = Erstatning 
 
Erstatning settes uansett ikke høyere enn 
gjenanskaffelsesprisen. 
 

Når skaden har oppstått 
Ved skade skal sikrede snarest 
melde fra til forsikringsforetaket. 
 
Følgende skader skal i tillegg meldes 
politiet: 
• Brann 
• Innbrudd 
• Tyveri 
• Hærverk 
• Ran 
 
Forsikringsforetaket kan kreve at 
også andre skader meldes politiet. 
 
Rett til erstatning kan falle bort 
dersom kravet ikke er meldt til 
forsikringsforetaket innen et år etter 
at sikrede fikk kunnskap om 
grunnlaget for erstatningskravet. 

http://www.landkreditt.no/forsikring
http://www.lovdata.no/all/tl-19890616-069-007.html#6-1
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Ting som ikke blir reparert eller 
gjenanskaffet innen 3 år, erstattes med 
reduksjon i markedsverdien, som følge av 
skaden. 
 
Følgende erstattes med 
gjenanskaffelsespris for tilsvarende brukt 
utstyr: 
• Tilhenger/maskinredskap til 

arbeidsmaskin  
• Datautstyr 

 

7.4 Erstatningsberegning/ -
utbetaling 
7.4.1 Erstatningsberegning 

Skaden erstattes inntil forsikringssummen 
selv om forsikringsverdien, jf. pkt. 7.3, er 
større. 
 

7.4.2 Gjenstand som kommer til rette 

Kommer en gjenstand til rette etter at 
forsikringsforetaket her betalt erstatning, 
kan sikrede beholde gjenstanden mot å 
betale erstatningen tilbake. Ellers tilfaller 
gjenstanden forsikringsforetaket. 
 

7.4.3 Identifikasjon mellom sikrede og 
ektefelle/samboer 

Erstatningen kan reduseres eller falle bort 
dersom skaden skyldes handling eller 
unnlatelse fra sikredes - eller sikredes 
ektefelle/samboers - side, jf. 
forsikringsavtaleloven kapittel 4. 
 

8 Egenandel 
I erstatningsoppgjøret fratrekkes den 
egenandelen som er angitt i 
forsikringsbeviset. 
 
Egenandelen skal fratrekkes før eventuelle 
øvrige erstatningsreduksjoner som har 
hjemmel i vilkår eller lov. 
 

For tingskade reduseres egenandelen med 
inntil kr 10.000 i næringssammenheng, ved: 
• tyveri når godkjent innbruddsalarm 

som varsler alarmsentral/vaktselskap 
eller nabo via telefon etter fast avtale, 
var i bruk på skadetidspunktet 

 

9 Lovbestemt yrkesskade/-
sykdom for ulønnet 
arbeidshjelp 
9.1 Hvem forsikringen gjelder for 
Dersom sikrede er å betrakte som 
arbeidsgiver i henhold til 
yrkesskadeforsikringsloven § 2a, hefter 
forsikringsforetaket i overensstemmelse 
med vilkårene i loven overfor skadelidte 
som etter lovens paragraf er å betrakte som 
arbeidstaker. 
 
Forsikringen gjelder ikke: 
• sikredes fast ansatte arbeidstakere 
• sikredes midlertidige og fast ansatte 

lønnede arbeidstakere 
 

9.2 Hva forsikringen omfatter 
Yrkesskader og yrkessykdommer som 
konstateres i forsikringstiden i henhold til 
yrkesskadeforsikringsloven med forskrifter. 
 

9.3 Yrkesskade - yrkessykdom 
Med yrkesskade og yrkessykdom forstås 
skade og sykdom som omfattes av 
yrkesskadeforsikringsloven § 10 og § 11 
.Det vil si skade og sykdom som forsikrede 
påføres i arbeid på arbeidsstedet i 
arbeidstiden når det er: 
• skade og sykdom forårsaket av 

arbeidsulykke (yrkesskade) 
• skade og sykdom som i medhold av 

folketrygdloven § 13-4 er likestilt med 
yrkesskade 

• annen skade og sykdom, dersom 
denne skyldes påvirkning fra skadelige 
stoffer eller arbeidsprosesser 

 

http://www.lovdata.no/all/tl-19890616-069-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19890616-065-001.html#2
http://www.lovdata.no/all/hl-19890616-065.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19890616-065.html#10
http://www.lovdata.no/all/hl-19890616-065.html#11
http://www.lovdata.no/all/hl-19970228-019.html#13-4
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Belastningslidelser regnes ikke som 
yrkesskade/yrkessykdom. 
 

10 Naturskade  
For naturskade gjelder følgende 
begrensninger og tillegg:   
 

10.1 Hva regnes som naturskade 
Med naturskade menes skade som direkte 
skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, 
stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, 
jordskjelv og vulkanutbrudd. 
 

10.2 Spesielle bestemmelser om 
Naturskade  
a) Ved tinglyst erklæring etter 

naturskadeloven § 22 om at 
eiendommen er særlig utsatt for 
naturskade og utgiftene til utbedring av 
byggverk er 60 % eller mer av 
gjenoppføringsprisen, omfatter 
forsikringen økningen av 
skadeomfanget som erklæringen 
medfører   
 

b) Naturskadeerstatningen kan settes ned 
eller falle bort når skadens inntreden 
eller omfang helt eller delvis skyldes 
svak konstruksjon i forhold til de 
påkjenninger tingen kan ventes å bli 
utsatt for, dårlig vedlikehold eller tilsyn 
eller når den skadelidte kan lastes for 
at han ikke forebygget skaden eller 
hindret dens omfang   
 

c) Ved avgjørelsen skal det legges vekt 
på den skadelidtes forutsetninger for å 
innse hvilke krav som må stilles, hans 
mulighet for utbedring av mangelen og 
forholdene ellers   
 

d) Avkortning skal ikke skje hvis den 
skadelidte bare er lite å legge til last.   
 

e) Forsikringsforetakenes samlede ansvar 
ved en enkelt naturkatastrofe er 

begrenset til det beløp som er fastsatt 
av Kongen, jf. 
naturskadeforsikringsloven § 3. 
Overstiger skaden denne grense, må 
sikrede bære en forholdsmessig del av 
skaden. 

 
Er det tvil om: a) Det foreligger naturskade. 
b) Det er inntruffet en eller flere 
naturkatastrofer. c) Betingelsene for 
nedsettelse eller nektelse av erstatning etter 
naturskadeerstatningsloven § 6 er til stede 
kan sikrede eller forsikringsforetaket 
forelegge spørsmålet for ankenemnda for 
Statens naturskadefond. Ankenemndas 
vedtak kan ikke påklages.  
 

10.3 Skadeoppgjør  
Gjøres opp i henhold til kapittel 7.  
 

10.4 Egenandel  
Egenandel for naturskader er kr 8 000.  
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