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MASKIN 
 

1 Hvem forsikringen gjelder for 
Forsikringen gjelder for den som er nevnt i 
forsikringsbeviset. 
 
Ved forsikring av fast eiendom gjelder 
forsikringen også for innehaver av tinglyst 
eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst 
sikkerhetsrett, jf. forsikringsavtaleloven § 7-1 
annet ledd. 
 
Forsikringen gjelder ikke for panthaver 
nevnt i forsikringsavtaleloven § 7-1 tredje 
ledd med mindre panthaver har mottatt 
forsikringsattest fra forsikringsforetaket.  
 
Forsikringen gjelder ikke for annen 
panthaver eller eier av ting enn dem som er 
omtalt ovenfor med mindre 
forsikringstakeren har forsikringsplikt eller 
bærer risikoen for tingen. 
Forsikringsforetaket kan med bindende 
virkning for medforsikrede etter dette punkt 
endre avtalen eller la den opphøre. Ved 
skadeoppgjør kan forsikringsforetaket 
forhandle med forsikringstakeren og 
utbetale erstatning til ham med bindende 
virkning for sikrede med mindre 
forsikringsforetaket har fått skriftlig 
meddelelse om den medforsikrede 
interesse etter at skaden inntraff og før 
oppgjør. 
 

2 Hvor forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder på forsikringssted som 
er nevnt i forsikringsbeviset. 
 
Forsikringen omfatter ting som midlertidig 
befinner seg på et annet sted innen Norden 
for reparasjon, ettersyn og overhaling og 
skal til forsikringsstedet (borteforsikring). 
 
Forsikringssummen på borteforsikringen er 
begrenset til kr 1 million på førsterisikovilkår. 
Høyere forsikringssum må avtales spesielt. 

 
For ting under transport gjelder forsikringen 
bare hvis transporten er et ledd i utbedring 
av en erstatningsmessig skade. Transporten 
gjelder kun mellom skadested og det 
verksted som er godkjent av 
forsikringsforetaket. 
 

3 Hva som er forsikret 
3.1 Hvilke ting eller interesser 
dekkes av forsikringen 
Forsikringen kan omfatte en eller flere av de 
ting eller interesser som er nevnt nedenfor. 
Det fremgår av forsikringsbeviset hva som 
er dekket. 
 
Når det fremgår av forsikringsbeviset 
omfatter forsikringen maskiner som er 
spesifisert i beviset. Forsikringen omfatter 
bare ting som er fullt driftsferdige og 
utprøvd på forsikringsstedet. 
 
Med maskiner forstås: 
• maskiner som er ledd i produksjons-/ 

næringsvirksomhet, med tilhørende 
tekniske installasjoner, herunder kabler 
og rør 

• maskinfundamenter 
• ledninger/rør med tilknyttet utstyr, som 

hovedsakelig betjener 
maskiner/apparater herunder kabler 
for data og strøm 

• ledninger/rør som benyttes til transport 
av varer 

 
Utover forsikringssummen omfatter 
forsikringen: 
• nyanskaffelser i forsikringstiden med 

inntil 10 % av forsikringssummen for 
maskinskadedekningen 

• utgifter til riving, rydding og bortkjøring 
av verdiløse rester etter skader med 
inntil 20 % av forsikringssummen, høyst  
kr 150.000 

http://www.lovdata.no/all/hl-19890616-069.html#7-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19890616-069.html#7-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19890616-069.html#7-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19890616-069.html#7-1
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• påløpne ekstrautgifter på grunn av 
prisstigning etter skade med inntil 20 % 
av erstatningen for tingskaden  

• nødvendige utgifter til rekonstruksjon 
av elektroniske og manuelle data, det 
vil si manuskripter, yrkestegninger og 
øvrige arkiver, innen 24 måneder fra 
skadedagen, etter erstatningsmessig 
skade på den forsikrede maskin. 
Erstatningen er begrenset til k.100.000. 

• Backup/sikkerhetskopier er omfattet 
også på eksternt lagringssted med 
inntil forsikringssummen, maksimalt  
kr 1 million. Dersom lagringsstedet 
benyttes av flere, er 
forsikringsforetakets erstatningsansvar 
totalt for alle kunder begrenset til kr 50 
millioner per skadehendelse per 
lagringssted for backup/ 
sikkerhetskopier. Overstiges denne 
grensen, vil erstatningene bli redusert 
forholdsmessig.  

 
Sikring av dataregistre og programmer: 
• Programvare: Aktuelle 

operativsystemer og applikasjoner skal 
forefinnes i minst 2 eksemplarer, 
original og sikkerhetskopi. Disse skal 
oppbevares på adskilte datamedier og 
være maskinelt lesbare. Sikkerhetskopi 
av programvare skal oppbevares for 
hver programversjon. 

• Data: Data lagret på datamedie skal 
forefinnes i 3 generasjoner. Nødvendig 
underlag for rekonstruksjon av 
informasjon skal oppbevares. 
Sikkerhetskopi av data skal tas minst 
hver annen arbeidsdag. 

 
Logg for sikkerhetskopiering av 
programvare og data skal oppbevares 
for siste år. Loggen skal bekrefte at 
kopi er identisk med original. 
 
Sikkerhetskopier skal oppbevares i 
annen bygning eller i låst dataskap. 
Skapet skal tilfredsstille krav til 
brannsikkerhet ifølge NT FIRE 017-120 
Data. Nøkler/koder skal oppbevares 

utilgjengelig for uvedkommende. 
 

Midlertidig oppbevaring/destruksjon/ 
fjerning av miljøfiendtlig avfall som følge av 
erstatningsmessig skade, begrenset oppad 
til kr 150 000 

 
Ting leid eller lånt fra andre: 
Er bare dekket når dette fremgår av 
forsikringsbeviset eller når 
forsikringstakeren ved lov eller skriftlig 
avtale har forsikringsplikt eller har overtatt 
risikoen og forsikringssummen er 
tilstrekkelig. 
 

3.2 Hvilke ting eller interesser 
dekkes ikke av forsikringen 
Bygning, herunder: 
• Grunnmur, bygningsfundamenter, 

rørledninger og utstyr som har en 
bygningsfunksjon, herunder 
bygningsmessig innredning (for 
eksempel nedsenket innvendig tak, 
lettvegger og vegg til vegg tepper) 
bekostet av leietaker. Heiser, 
rulletrapper, ventilasjonsanlegg som 
ikke er en del av maskinen, 
installasjoner for rombelysning og 
romoppvarming, sprinkleranlegg, 
brannvarslingsanlegg og generell 
solavskjerming. 
 

• Utvendige ledninger/rør med tilknyttet 
utstyr, som fører elektrisitet, gass eller 
væske til eller fra bygning, fra 
tilknytningspunkt til offentlig ledning, 
egen brønn, tank eller reservoar når 
dette ikke betjener produksjonsutstyr. 

 
Motorvogn, luftfartøy, seilbåt, motorbåt og 
tilhenger til bil. 
Likevel dekkes motorvogner som ikke 
omfattes av bilansvarsloven det vil si 
motorvogner som ikke er bygd for større fart 
enn 10 km/t og som er vanskelig å endre til 
større kjørefart, jf. forskrift 1. juni 1961 nr. 
3000 om ikrafttredelse av bilansvarsloven. 
 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/dl/sd-19610414-3000.html&emne=for-1961-04-14-3000&&
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Forsikringen omfatter ikke omkostninger 
ved midlertidig reparasjon dersom dette 
ikke er spesielt avtalt med 
forsikringsforetaket. Verdiforringelse etter 
fullført reparasjon er ikke dekket. 
 
Forsikringen omfatter ikke ting, økede 
finansutgifter, økning i avskrivninger på 
grunn av skade og heller ikke den del av 
avbruddstap som er følge av: 
• forbedring, utvidelse eller annen 

endring enn slike som skyldes offentlig 
påbud med hjemmel i lov eller offentlig 
forskrift for utbedring av skaden 

• manglende arbeidskraft til driften 
• ufullstendig tingforsikring 
• manglende finansiering 
• økede kapitalkostnader på grunn av 

investering utover erstatning for ting 
• lønn til ansatte utover bestemmelsene i 

pkt. 5.3.1 
• avbruddstap ved skade i fremmed 

virksomhet 
 

Uten særskilt avtale omfatter forsikringen 
ikke: 
• meromkostninger etter skade som 

følge av reparasjon på overtid, 
helligdagsarbeid, ilfrakt eller annen 
liknende forsering 

• avbrudd i den avtalte ansvarstiden 
beregnet etter bestemmelsene i pkt. 
5.3.1 og som sikrede påføres i 
ansvarstiden ved stans eller 
innskrenkninger i driften på grunn av 
erstatningsmessig skade nevnt i pkt. 4 
inntruffet på forsikringsstedet i 
forsikringstiden. Om lønn til ansatte se 
pkt. 5.3.1. 

 

4 Hva forsikringen dekker 
Forutsetningen for at skade skal dekkes 
under Maskinforsikring er at maskinen 
følger serviceprogram angitt av leverandør, 
samt at originaldeler benyttes ved 
reparasjon og vedlikehold. Dette må 
gjennomføres av godkjente fagressurser. 
 

4.1 Hvilke skader 
forsikringsforetaket svarer for 
• Forsikringsforetaket erstatter bare 

skader som inntreffer i den tid 
forsikrignsforetakets ansvar løper etter 
lov om forsikringsavtaler.  

• Forsikringsforetaket svarer for plutselig 
og uforutsett fysisk skade som ikke er 
unntatt i pkt. 4.2. 

 

4.2 hvilke skader 
forsikringsforetaket ikke svarer for 
1. skade forårsaket av vann, brann eller 

innbrudd/tyveri 
2. skader som dekkes av Norsk 

Naturskadepool  
3. skade ved forsettelig eller grovt 

uaktsomt brudd på leverandørens 
forskrifter, jf. forsikringsavtaleloven § 4-6 
og § 4-8 

4. skade som inntreffer, mens tingen ikke 
lenger er under normal drift, men for 
eksempel er under prøving eller 
eksperimentering 

5. skade som følge av slitasje, elde og 
annen gradvis forringelse, feil bruk, 
mangelfullt vedlikehold 

6. svak eller feilaktig konstruksjon 
7. skade forårsaket av at forsikret 

gjenstand er endret/modifisert uten at 
dette er godkjent av 
leverandør/produsent 

8. skade som skyldes sprengning foretatt 
av eller for forsikringstaker 

9. skade som skyldes kondens, søl, sopp 
eller soppsporer, råte, virus, prioner, 
bakterier og andre mikroorganismer, 
kjæledyr, insekter, uansett årsak 

10. skade på maskin, motor, tank, kjele, 
apparat eller ledning ved eksplosjon/ 
implosjon i denne 

11. tap av vann, væske eller gass 
12. skade som skyldes frost 
13. skade som følge av 

korrosjon/oksidasjon 
14. slitasje som er en naturlig følge av bruk 

eller annen gradvis forringelse  

http://www.lovdata.no/all/hl-19890616-069.html#4-6
http://www.lovdata.no/all/hl-19890616-069.html#4-8
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15. skade på ting som med hensikt er utsatt 
for påvirkning av varme 

16. skade som skyldes setning av bunn, 
setning i bygget eller svikt i underlag for 
fundamenter 

17. skade som bare består i funksjonsfeil 
uten at dette skyldes fysisk skade på 
objektet 

18. transportbånd - selve transportbåndet, 
tau og kjettinger er ikke omfattet av 
forsikringen 

19. koblingsanlegg > 1 kilovolt - forsikringen 
dekker ikke bryterhavari som skyldes for 
lav bryteevne i forhold til den stedlige 
kortslutningsytelse 

20. skade som skyldes prøving og testing 
av tingen før overtagelse fra leverandør 

21. skade som leverandør, reparatør eller 
andre er pliktige til å erstatte i henhold til 
gjeldende rett, kontrakt garanti eller 
annen avtale 

22. skade som alene rammer 
forbruksmateriell 

23. skade som følge av virus, hacking, 
trojanske hester og annen uautorisert 
datainntrenging 

 

5 Erstatningsregler 

 

5.1 Skademelding 
Skade meldes på 
www.landkreditt.no/forsikring 
 
eller kontakt oss på telefon 23 00 08 00 
 
Forsikringsavtalelovens § 6-1 er fraveket. I 
stedet gjelder følgende bestemmelser:  
 
Skade skal meldes til forsikringsforetaket 
uten ugrunnet opphold. Skademeldingen 
skal inneholde sikredes foretaksnummer. 
 

5.2 Beregning av erstatning 
5.2.1 Fellesregler 

Ved førsterisiko fastsettes 
forsikringssummen av forsikringstakeren og 
summen er angitt i forsikringsbeviset. Skade 
erstattes - etter fradrag av egenandel - inntil 
de oppgitte summer. 
 
I skadebeløpet inngår utgifter til 

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/hl-19890616-069.html#6-1
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forundersøkelser, reparasjon, adkomst og 
istandsettelse. 
 
Ved erstatningsberegningen gjøres 
reduksjoner med hjemmel i vilkår eller lov, 
før fradrag av egenandel. 
 
Forsikringsforetaket erstatter netto påløpt 
merverdiavgift ved utbedring av skaden. 
 
Det gjelder særskilte regler for panthaver og 
konkursbo etter at skaden inntraff, jf. pkt. 5.5. 
 
Kan skaden repareres, beregnes 
erstatningen på grunnlag av kostnader til 
reparasjon til samme - eller i det vesentlige 
samme - stand som før skaden inntraff. 
Prisene på skadedagen legges til grunn.  
Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes 
høyere enn gjenanskaffelsesprisen før 
skaden, fratrukket verdien etter skaden, 
regnet etter samme regler som 
gjenanskaffelsesprisen. 
 
Gjenanskaffelsespris er hva det vil koste å 
anskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige 
tilsvarende, ting som ny, beregnet etter 
ordinære priser og kostnader umiddelbart 
før skaden inntraff, inkludert toll, transport, 
igangkjøring, installasjonsarbeider, 
monteringskostnader, herunder kabler, rør 
og fundamenter. 
 
Kan skaden ikke repareres, beregnes 
erstatningen på grunnlag av 
gjenanskaffelsesprisen fratrukket verdien 
etter skaden, regnet etter samme regler 
som gjenanskaffelsesprisen. 
 
For ting som ikke lenger er i bruk, settes 
erstatningsgrunnlaget ikke høyere enn 
omsetningsverdien før skaden inntraff, etter 
fradrag av kostnadene ved demontering og 
annen klargjøring for salg. 
 

5.2.2 Fradrag/begrenset erstatning 

Ved erstatningsberegningen gjøres det 
fradrag for, eller begrensning i erstatningen, 
for alder etter gjeldende regler. 
 
Ved skade på del av ting, legges den 
skadde dels alder og totale sannsynlige 
brukstid til grunn. 
Fradrag gjøres ikke når erstatningen 
beregnes på grunnlag av omsetningsverdi 
eller markedspris, jf. pkt. 5.2. 
 

5.2.3 Ting som repareres/gjenanskaffes 
innen 3 år 

Maksimal erstatning fastsettes etter 
gjeldene regler med følgende endring: 
 
Når tingens alder utgjør mindre enn eller lik  
30 % av tingens totale sannsynlige brukstid, 
regnes ikke fradrag i erstatningen. 
 
Når tingens alder utgjør mer enn 30 % av 
tingens totale sannsynlige brukstid, 
beregnes erstatningen etter følgende 
formel: 
 
E = (A / B) x 1,3 C 
 
A = Sannsynlig gjenstående brukstid 
B = Total sannsynlig brukstid 
C = Gjenanskaffelsespris 
E = Erstatning 
 
Ved skade på del av ting, legges den 
skadde dels alder og totale sannsynlige 
brukstid til grunn. 
 

5.2.4 Ting som ikke repareres/ 
gjenanskaffes innen 3 år 

For ting som uansett årsak ikke er reparert 
eller gjenanskaffet innen 3 år etter skaden, 
fastsettes erstatningsgrunnlaget etter 
gjeldende regler. Erstatningen er likevel 
begrenset til differansen mellom tingens 
omsetningsverdi før skaden, og 
omsetningsverdien for skadet ting. 
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5.3 Maskinavbrudd/ekstrautgifter 
Hvis maskinavbrudd eller ekstrautgifter er 
valgt, og dette fremgår av 
forsikringsbeviset, gjelder følgende 
erstatningsberegning: 
 

5.3.1 Beregningen av avbruddstap 

Forsikringen skal bare gi erstatning etter 
forsikringsavtalen for det tap som virkelig er 
lidt. Tapet fastsettes snarest mulig etter 
utløpet av ansvarstiden, eller tidligere hvis 
partene blir enige om det. Sikrede plikter å 
medvirke til at driften i ansvarstiden blir så 
god som mulig, for eksempel ved utbedring, 
gjenanskaffelse, overflytting til annet lokale, 
midlertidig omlegging eller innstilling av 
drift. Gir forsikringsforetaket bestemte lokale 
anvisninger må disse følges.  
 
Det samlede avbruddstap kan ikke settes 
høyere enn forsikringssummen. 
 
Avbruddstapet settes til forskjellen mellom 
det resultat av driften som ville vært 
oppnådd i ansvarstiden uten skade og 
resultatet av driften i ansvarstiden etter 
skaden. Disse resultatene beregnes uten 
hensyn til inntekts- eller utgiftsposter som 
ikke har noe med selve driften å gjøre, som 
for eksempel utdannelse eller oppløsning 
av reserver i beholdninger og 
varekontrakter, inntekts- og formuesskatter. 
 
Resultatet i sammenligningstiden justeres 
hvis: 
• konjunkturer, salgsmuligheter, priser, 

produksjonsmetoder eller andre 
driftsforhold påviselig er annerledes i 
ansvarstiden enn i 
sammenligningstiden 

• driften i sammenligningstiden har vært 
helt eller delvis avbrutt 

• driften i ansvarstiden helt eller delvis 
ville vært avbrutt av annen årsak enn 
skaden 

 
Ved beregning av resultatet av driften i 
ansvarstiden etter skaden tas med: 

• De kostnader som er rettslig nødvendig 
eller forretningsmessig vel begrunnet 
for virksomhetens reduserte produksjon 
eller omsetning og som ikke kan 
innspares, alt innen ansvarstiden. 
Herunder tas med lønn, ferielønn, 
sosiale trygder og andre tariffestede 
ytelser til ansatte bare i den utstrekning 
det er nødvendig å beholde dem under 
den fortsatte drift eller omsetning, samt 
lønn med videre – til de øvrige ansatte 
som ikke kan beskjeftiges på annen 
måte i oppsigelsestiden. Lønn med 
videre utover det som er nevnt ovenfor 
tas bare med hvis det er særskilt avtalt i 
forsikringsbeviset. 

• Inntekter i ansvarstiden, herunder 
renteinntekter som skyldes skade 

 

5.3.2 Ekstrautgifter 

Se forsikringsbevis for forsikringssum. 
 
Forsikringsforetaket svarer ikke for: 
• tap som følge av nedgang i omsetning 
• tap som følge av ufullstendig 

tingforsikring 
• ekstraomkostninger som følge av 

offentlig påbud 
• tap ved manglende finansiering 
• økte kapitalkostnader på grunn av 

investering utover erstatning for skade 
på ting 

 

5.4 Forsikringsforetakets 
overtakelse av panterett 
Er forsikringsforetaket ansvarlig overfor 
panthaver, men ikke overfor eieren, inntrer 
forsikringsforetaket i panthavers rett i den 
utstrekning forsikringsforetaket betaler 
erstatning til panthaver. 
 

5.5 Forsikringsforetakets ansvar 
overfor panthaver og konkursbo 
Overfor panthavere og konkursbo er 
forsikringsforetakets ansvar begrenset til 
det laveste av følgende to beløp: 
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• differansen mellom tingens 
omsetningsverdi før skaden og 
omsetningsverdien for den skadde 
tingen 

• vedkommendes økonomiske interesse 
i tingen på skadetidspunktet 

 
For panthavere betyr "tingen" i denne 
sammenheng panteobjektet i sin helhet. 
Ved konkurs gjelder bestemmelsene 
ovenfor, uten hensyn til om konkursen ble 
åpnet før eller etter at skaden inntraff. 
 

6 Øvrige erstatningsregler 
6.1 Egenandel 
Hvis ikke annet er bestemt blir det i 
erstatningsoppgjøret for skade på ting 
trukket en egenandel som oppgitt i 
forsikringsbeviset. 
 
Ved skade dekket under tilleggsdekning for 
maskinavbrudd gjelder karenstiden angitt i 
forsikringsbeviset. 
 
Har sikrede flere poliser i 
forsikringsforetaket som er berørt ved 
samme skadetilfelle, trekkes bare en 
egenandel, den største. Egenandelen 
fratrekkes etter andre 
erstatningsreduksjoner som har hjemmel i 
vilkårene eller forsikringsavtaleloven. 
 

6.2 Skjønn 
Skadefastsettelse og forsikringsverdi ved 
tingskade og spørsmål i forbindelse med 
beregning av avbruddstap blir gjort ved 
skjønn hvis den sikrede eller 
forsikringsforetaket krever det. 
Bestemmelsene om skjønn i generelle vilkår 
blir lagt til grunn. 
 

6.3 Eiendomsrett til skadde ting og 
ting som kommer til rette 
Den sikrede er pliktig å beholde en skadd 
ting mot å få utbetalt erstatning for det den 
skade tingen har lidt, men 
forsikringsforetaket har rett til å overta 
skadde ting etter forsikringsverdien. 
 
Kommer en ting til rette etter at erstatningen 
er betalt, har den sikrede rett til å beholde 
tingen mot å betale erstatningen tilbake. Vil 
ikke den sikrede det, tilfaller tingen 
forsikringsforetaket. 
 

VALGFRIE 
TILLEGGSDEKNINGER 

7 Utleie/utlån 
Forsikringsforetaket dekker 
erstatningsmessig skade oppstått under 
utleie/utlån. 
 

8 Leasing 
Når maskinen er utleid i henhold til lovlig 
leasingavtale, avstår forsikringsforetaket fra 
å påberope seg manglende premiebetaling 
eller brudd på sikkerhetsforskrifter overfor 
utleier eller dennes rettsetterfølger (heretter 
kalt eier). Betingelsen for erstatning er at 
eieren ikke visste eller burde vite om 
overtredelse av forholdene i avsnitt ovenfor. 
 
Fremsetter eieren krav mot 
forsikringsforetaket, må det dokumenteres 
at leieren ikke har evne til å betale skaden. 
Kostnader i denne forbindelse dekkes ikke 
av forsikringsforetaket. 
 
Forsikringen bortfaller ved opphør av 
maskin-/kaskodekningen. 
Forsikringsforetaket plikter å varsle eier 
med 14 dagers varsel. 
 



 

Side 10 av 10 

9 Panthaver 
Når det er registrert pantheftelse på 
maskinen og forsikringsforetaket har utstedt 
forsikringsattester, dekker 
forsikringsforetaket panthaverinteressen til 
fordel for panthaver etter pkt. 5.2 når maskin 
er tapt eller totalskadet. 
 
Setter panthaver fram krav mot 
forsikringsforetaket, må det dokumenteres 
at forsikringstakeren ikke har økonomisk 
evne til å betale skade. 
 
Omkostninger i denne forbindelse erstattes 
ikke av forsikringsforetaket. 
Forsikringen gjelder ikke i de tilfeller hvor 
skaden på maskinen er blitt erstattet av 
andre. 
 
Forsikringen bortfaller dersom 
maskinskade-/ kaskoforsikringen opphører. 
Forsikringsforetaket plikter å varsle 
panthaver med 14 dagers varsel. 
 

10 Merkostnader ved 
reparasjon på overtid 
Merkostnader som følge av reparasjon av 
skadde ting på overtid og ved 
helligdagsarbeid, ved forsendelse av 
skadde ting som il-, ekspress- eller flyfrakt, 
samt annen lignende forsering. 
 

11 Fundamenter 
Utgifter til nødvendige endringer av 
fundamenter og bygningsmessige 
konstruksjoner. Nødvendige endringer av 
fundamenter på grunn av en 
erstatningsmessig skade på maskin 
erstattes selv om fundamentet ikke er 
skadet. 
 

12 Væske/gass i hydrauliske 
system og frysesystem 
Væske i hydraulisk system og væske/gass i 
kjøle-/frysesystem. 
 

13 Reinstallasjonskostnader 
Kostnader til reinstallasjon inklusive 
klargjøring av maskiner og programvare 
etter skade. 
 

14 Feilsøking 
Kostnader til feilsøking for å fastsette hvilket 
utstyr, deler/komponenter som er skadet. 
 

15 Ekstrautgifter 
Ekstrautgifter som sikrede påtar seg i 
ansvarstiden som er 12 måneder regnet fra 
det tidspunkt skaden inntraff, som følge av 
skade og som er nødvendig for å kunne 
fortsette virksomheten. 
 

16 Maskinavbrudd 
Tap som følge av dekningsmessig skade 
på maskin i ansvarstiden nevnt i 
forsikringsbeviset. Se også pkt. 5.3.1.  
 
Den avtalte ansvarstid begynner fra det 
tidspunkt skaden hindrer driften, dog ikke 
senere enn 12 måneder fra skadedato. 
Medfører streik, lockout eller annen force 
majeure at utbedringen eller 
gjenoppføringen hindres, forskyves 
ansvarstiden tilsvarende i inntil 12 måneder 
fra skadedagen. 
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