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FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV 
 

 forsikringsbeviset 
 forsikringsvilkår og særvilkår 
 Generelle vilkår 
 Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL) 
 Lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 
 det øvrige lovverk med forskrifter 

 
Teksten i forsikringsbeviset og særvilkår gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og 
forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. 
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1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 

Forsikringen gjelder for 
 

1.1 den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker). 
 
1.2 innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett i fast eiendom.  
 
1.3 innehaver av panterett i løsøre, men bare hvis panthaveren har mottatt forsikringsattest fra selskapet,  

jf. FAL § 7-1, 3. ledd som er fraveket. 
 

1.4 annen panthaver eller eier av ting enn de som er omtalt i pkt. 1.1 til 1.3, men bare hvis 
forsikringstakeren har forsikringsplikt i henhold til lov eller avtale. 

 
1.5 ny eier ved eierskifte, men bare inntil den nye eier har tegnet forsikring, og ikke lenger enn 14 dager 

etter eierskiftet. 
 

Selskapet kan med bindende virkning for medforsikrede endre avtalen eller la den opphøre. 
 
Ved skadeoppgjør kan selskapet forhandle med forsikringstakeren og utbetale erstatning til denne 
med bindende virkning for medforsikrede, med mindre selskapet har fått skriftlig meddelelse om den 
medforsikrede interesse etter at skaden inntraff, men før oppgjør finner sted. 

 

2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

2.1 PÅ FORSIKRINGSSTEDET 

Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringsstedet). 

2.2 UTENFOR FORSIKRINGSSTEDET (BORTEFORSIKRING) 

2.2.1 For ting som midlertidig er borte fra forsikringsstedet, gjelder forsikringen i Norden. 
 

Borteforsikringen gjelder ikke for ting som anvendes i entreprenør-, installasjons-, monterings- eller 
håndverksvirksomhet, og heller ikke for ting på bygge-/anleggsplass.  

2.3 SPESIELLE GYLDIGHETSOMRÅDER 

2.3.1 Naturskadeforsikringen gjelder i Norge. 
 

2.3.2 Ansvarsforsikringen gjelder i Norden. 
 
2.3.3 Rettshjelpsforsikring for privatpersoner gjelder i Norden. 
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3. HVA SOM ER FORSIKRET 

Det framgår av forsikringsbeviset hva som er forsikret, og hvilke særvilkår som gjelder. 

3.1 BYGNINGER M.M. 

Forsikringen omfatter bygning angitt i forsikringsbeviset, utvendig begrenset av yttertak, yttervegger 
og bunnsåle. I bygningen inngår grunnmur, bygningsfundamenter, ledninger, heiser, rulletrapper, 
romventilasjon, installasjoner for rombelysning, romoppvarming, sprinkleranlegg, 
brannvarslingsopplegg, generell solskjerming og fastmontert bygningsmessig innredning bekostet av 
leietaker.  
  
Til bygning medregnes også: 
- utvendig ledninger (inklusiv drensledning) med tilknyttet utstyr, som fører væske, elektrisitet, 

signaler eller gass til eller fra bygning, frem til tilknytningspunkt for offentlig ledning, 
spredeledning, brønn eller borehull. 

- Tank for biofyringsolje, gasstank, septiktank og drenskum. 
 
Som tilknyttet utstyr regnes: 
- tank/kum 
- olje-,fett- og slamutskiller 
- sandfang 
- pumpe i brønn/borehull 
- fastmonterte kabler for data, lyd og bildesignaler i bygning/del av bygning som benyttes til 

boligformål  
- antenneanlegg 
- utendørs belysning 
- varmekabler i adkomstveier til bygningen 
- ladestasjon for elektrisk bil 
- avfallsbod/underjordisk avfallsanlegg inntil kr 100 000 
- sykkel-, leke- og postkassestativer inntil kr 100 000 
 
Forsikringen omfatter ikke: 
- infiltrasjonsledning  
- spredeledning/grøft 
- brønn eller borehull 
- utvendige ledninger/rør med tilknyttet utstyr som benyttes i næring/produksjon 
- utvendig tank og fyrkjele for mineralolje. 

 
Til bygning medregnes ikke maskiner, løsøre og installasjoner som er montert for eller er et ledd i 
produksjons- eller næringsvirksomhet, eller i drift av offentlige eller private virksomheter, med faste 
eller løse installasjoner, så som maskinfundamenter av ethvert slag, alle tilknyttede rør og ledninger, 
maskiners ventilasjonsanlegg m.m., og heller ikke kunstnerisk utsmykning. 
 
I tillegg omfatter bygningsforsikringen: 

 

3.1.1     Utgifter til rivning, rydding, bort kjøring og avfallshåndtering etter erstatningsmessig skade. 

Ved fullverdiforsikret bygning gis erstatning for de faktiske kostnader. 

Ved førsterisikoforsikret bygning er erstatningen begrenset til bygningens førsterisikosum,  
maksimalt kr 1 000 000. 

3.1.2 Tap av husleieinntekt og tap av egen bebodd bolig 

- i inntil 36 måneder beregnet etter reglene i pkt. 7.6 på grunn av at bygning, del av bygning, leilighet 
eller egen bebodd bolig ikke kan benyttes til sitt formål etter erstatningsmessig skade, jf. pkt. 4. For 
ikke benyttede eller ikke utleide arealer erstattes ikke husleietap. 
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- i inntil 24 måneder hvis atkomsten eller bruken av forsikringsstedet er fysisk hindret eller 
vanskeliggjort som følge av midlertidige skadeforebyggende tiltak, redningstiltak eller selve skaden. 
Dette gjelder hvis skaden direkte truer eller er utløst, selv om sikredes eiendom ikke direkte er 
berørt. 

- for bygninger som ikke blir gjenoppført erstattes husleietap i den perioden gjenoppføring normalt 
kunne ha skjedd, begrenset oppad til 12 mnd. 

 
Unntatt er tap av husleieinntekt pga. at bruken av forsikringsstedet blir fysisk hindret eller 
vanskeliggjort som følge av forhold nevnt i pkt. 4.6.2. 
 
Erstatningen er begrenset til 30 % av bygningens forsikringssum. 

3.1.3 Prisstigning etter skade 

Påløpte ekstrautgifter på grunn av prisstigning etter skade, begrenset til 20 % av erstatningen for hver 
skadde ting. Se punkt 7.6. 
 

3.1.4 Bygningsmessige forandringer/påkostninger innenfor opprinnelig byggevolum foretatt i 
avtaleperioden og som medfører verdiøkning med inntil 10 % av bygningens premiegrunnlag. 
Verdiøkningen skal meldes til selskapet senest ved utløpet av avtaleperioden. 

3.1.5 Hageanlegg m.m. 

For bygning til boligformål gjelder: 
Hageanlegg oppad begrenset til 5 dekar beliggende rundt forsikret bygning herunder den ikke-
opparbeidede delen av tomta, gjerde, flaggstang og parabolantenne utvendig svømmebasseng og 
annen badekilde (boblebad, badestamp m.v.) med tilknyttede ledninger. Tilsvarende omfattes den del 
av tilførselsveg som ligger innenfor avgrensning og areal som angitt ovenfor. 
 
Forsikringen omfatter også små bygninger som redskapsbu, grillhytter, paviljonger o.l. inntil 10 
kvadratmeter, som ikke er forsikret ellers.  

 
Egen fast trebrygge tilhørende våningshus og bolighus og som ikke er særskilt forsikret. Unntatt er 
andel i fellesbrygge. Erstatningen er begrenset til kr 100 000 inkl. installasjoner på bryggen, 
rivning/rydding og avfallshåndtering. 
 
Forsikringen omfatter ikke  
- flytebrygge/kaianlegg, molo/bølgebryter o.l., også når dette fungerer som fundament for brygge. 
- veksthus over 10 kvadratmeter. 

3.1.6 Hageredskap o.l. 

Redskap og løst tilbehør til bygningen, samt gass, vann og biofyringsolje. 
Erstatningen er begrenset til kr 100 000. 
Med løst tilbehør forstås hageredskap, snøryddingsutstyr, vaktmesters kontorløsøre, verktøy o.l. 

3.1.7 Bygningsmessig tilleggsinnredning i boligrom 

Innredningen må være innenfor opprinnelig byggevolum og være bekostet av leieboeren, 
borettshaveren eller eier av selveierleilighet, men ikke rom for ervervsvirksomhet eller i rom som har 
tilknytning til ervervsvirksomhet. 
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3.1.8 Påbud fra offentlig myndighet 

Merutgifter til skadeutbedring av fullverdiforsikret bygning erstattes med inntil 20 % av 
premieberegningsgrunnlaget, begrenset til kr 3 000 000, når merutgiftene skyldes endrede tekniske 
krav til bygningen iht. lov eller offentlig forskrift, jf. pkt. 11. 
Kravene må gjelde den skadede del av bygningen og være en direkte følge av skaden. 
Selskapet kan kreve at man søker å utnytte de dispensasjonsmuligheter som ligger i Plan- og 
bygningsloven. 
- I bygning, eller deler av bygning som benyttes til boligformål, er erstatningen begrenset til  

kr 1 000 000 per boenhet. 
- Ved førsterisikoforsikret bygning er erstatningen begrenset til bygningens forsikringssum, 

maksimalt kr 1 000 000. 

3.1.9 Ansvarsforsikring 

som eier av den forsikrede eiendom. Se pkt. 8. 

3.1.10 Rettshjelp (for privatpersoner) 

 Se pkt. 9. 

3.1.11 Yrkesskadeforsikring 

Se pkt. 10. 

3.2 LØSØRE 

Forsikringen omfatter løsøre med inntil det beløp som er angitt, når dette er nevnt i 
forsikringsbeviset.  
 

Som løsøre anses ikke maskiner og inventar, med faste og løse installasjoner, som er montert for eller 
er et ledd i produksjons- eller næringsvirksomhet eller i drift av offentlige eller private virksomheter, 
så som maskinfundamenter, alle tilknyttede rør og ledninger, maskiners ventilasjonsanlegg m.m. 
Særskilt avtale må inngås for at ovennevnte skal omfattes av forsikringen.  
 
Når løsøre er forsikret, omfattes utover forsikringssummene også: 

3.2.1 Nyanskaffelser  

av løsøre inntil 10 % av forsikringssummen. 
Verdiøkningen skal meldes selskapet senest ved utløpet av avtaleperioden. 
 

3.2.2 Ryddingsutgifter, herunder giftig og miljøfiendtlig avfall. 
 

Utgifter til rivning, rydding, bortkjøring og deponering av verdiløst løsøre er inkludert i punkt 3.1.1. 

3.3 FORSIKRINGEN OMFATTER IKKE: 

3.3.1 Motorvogn, tilhenger til motorvogn, luftfartøy, seilbåt eller motordrevet fartøy. 
  
3.3.2 Penger og verdipapirer. 
 
3.3.3 Modeller, mønstre, former, stanser, matriser, klisjeer, trykkplater, stående sats o.l. 
 
3.3.4 Varer. 
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4. HVILKE SKADER SOM ERSTATTES 

4.1 FELLESREGLER 
Med skade forstås også tap av ting, avbruddstap og utgifter nevnt i pkt. 3. 
Skade må inntreffe plutselig og uforutsett.  
Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer erstattes ikke. 
Forsikringen omfatter ikke skader som kan kreves erstattet i forbindelse med at det gjøres gjeldende 
mangelskrav mot sikrede fra ny eier. 
 
Aldersfradrag og egenandeler, se pkt. 7.7.1 - 7.7.2. 
 
Er virksomheten opphørt eller eiendommen fraflyttet, erstattes bare skader ved brann, direkte 
lynnedslag og naturskade, se pkt. 5.3.1 
 

Sikkerhetsforskrifter, se pkt. 5. 

4.2 BRANN 

Sikkerhetsforskrift, se pkt. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.5, 5.2.7. 

4.2.1 Skade som erstattes: 

- Brann, dvs. ild som er kommet løs. 
- Skade ved direkte lynnedslag. Med direkte lynnedslag menes at tingen direkte er truffet av lynet og 

er tydelig merket av lynnedslaget. 
- Elektrisk fenomen. Med elektrisk fenomen menes for eksempel kortslutning, lysbue, overslag og 

overspenning - også som følge av lyn og tordenvær. 
- Eksplosjon/implosjon. 
- Sprengningsskade  
  Spesiell egenandel ved skade som skyldes sprengningsarbeid, se pkt. 7.6.1.7. 
- Plutselig nedsoting. 
- Skade ved at luftfartøy, deler av eller fra luftfartøy, rammer forsikrede ting. 

4.2.2 Skade som ikke erstattes: 

- Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann. 
- Skade på ting som med hensikt er utsatt for påvirkning av varme. 
- Elektrisk fenomen på 

- elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning over 1000 volt,  
- transformator,  
- datautstyr, 
- telefonsentraler, 
selv om det oppstår brann i tingen. 

- Skade på forbrenningsmotor ved eksplosjon i denne.  
- Skade på transformator, elektrisk maskin, apparat, datautstyr o.l. ved eksplosjon i disse. 
- Skade på smelteovn, mikser, skjenk, digel, form o.I. hvor eksplosjon oppstår 
- Naturskade på flytebrygge, brygge eller moloer. 

4.3 GASS, VANN OG ANNEN VÆSKE 

Sikkerhetsforskrift, se pkt. 5.2.3, 5.2.5, 5.2.7. 

4.3.1 Skade som erstattes: 

- Lekkasje eller tilbakeslag av gass, vann eller annen væske fra bygnings rørledning med tilknyttet 
utstyr, akvarium og vannseng, ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse. 

- Vannskade på tilstøtende rom som følge av utett våtrom. 
- Skade ved vann som plutselig trenger inn i bygning fra terreng, gjennom grunn eller gjennom 

avløpssystemet, når det fører til synlig, frittstående vann over laveste gulv.  
- Utstrømning av slokkemiddel fra brannslokningsanlegg og/eller brannslokningsapparater. 
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4.3.2 Skade som ikke erstattes: 
- Skade som skyldes mangelfull/sviktende drenering eller at vann eller annen væske trenger inn i 

bygning på annen måte enn angitt i pkt. 4.3.1. 
- Skade som skyldes vann fra takrenne, utvendig nedløp samt utett forbindelse mellom tak og 

taksluk/innvendig nedløp. 
- Skade ved vanninntrengning gjennom utette tak, vegger, grunnmur eller bunnsåle. 
- Skade ved vann, snø eller sand som trenger inn utenfra, med mindre det er oppstått som følge av 

erstatningsmessig bygningsskade. 

- Skade i/på drensledning uansett årsak.  
- Skade på gulv og vegger i vaske-, dusj- eller baderom (våtrom) som skyldes at våtrommet ikke er 

vanntett. Med våtrom menes også bygningskomponenter som utgjør våtrommets bjelkelag, 
stenderverk og isolasjon.  

- Skade ved vanlig bruk, dusjing eller søl. 
- Skade ved kondens uansett årsak. 
- Skade ved sopp, muggsopp, råte eller bakterier, uansett årsak. 
- Tap av gass, vann, fyringsolje eller annen væske, ut over det som er nevnt i pkt. 3.1.6. 

4.4 BRUDD PÅ BYGNINGENS RØRLEDNING FOR GASS, VANN ELLER ANNEN VÆSKE 

Sikkerhetsforskrifter, se pkt. 5.2.3, 5.2.5, 5.2.7. 

4.4.1 Skade som erstattes: 

- Brudd på innvendig rørledning og tilknyttet utstyr, herunder radiator, varmtvannsbeholder/-bereder, 
fyringskjel og oljetank, se pkt. 3.1. 

- Brudd på utvendig rørledning med tilknyttet utstyr, se pkt. 3.1. 

4.4.2 Skade som ikke erstattes: 

- Skade på takrenne, utvendig nedløp og taksluk for innvendig nedløp, drensrør, pumpe eller ledning 
tilhørende vannbasseng. 

- Utgifter til spyling, tining av utvendig ledning, staking og inspeksjon, herunder utgifter til 
oppbryting og graving, dersom det ikke kan påvises ledningsbrudd. 

- Utgifter til utbedring av hageanlegg og vannbasseng etter graving utover det som er angitt i  
pkt. 3.1.5. 

- Skade som skyldes gradvis eller vesentlig forringelse av rust, korrosjon, annen tæring, slitasje eller 
gjengroing. 

- Skade i/på drensledning uansett årsak. 
 

4.5 TYVERI OG SKADEVERK (HÆRVERK) 

 Sikkerhetsforskrift, se pkt. 5.2.4. 

4.5.1 Skade som erstattes: 

- Tyveri fra bygning/ rom i bygning, jf. Strl. § 268, 1. ledd. 
- Skadeverk i forbindelse med tyveri fra rom i bygning. 
- Skadeverk på bygning 
- Tyveri av robotgressklipper fra uteareal.  

 
Når lokalene er utstyrt med FG-godkjent alarm med overføring til alarmsentral erstattes også tyveri og 
skadeverk når uvedkommende har latt seg låse inne i bygning i åpningstiden. 
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4.5.2 Skade som ikke erstattes: 

- Skade ved tyveri og skadeverk når bygningen eller rommet er åpent for kunder eller publikum, eller 
når tyven i dette tidsrom har latt seg innelåse i bygningen, selv om tyveriet har skjedd utenfor 
åpningstiden. 

- Skadeverk begått av ansatte. 
- Utgifter til utskifting av låser hvis nøkler/koder har kommet på avveie. 
- Skade på glass i vinduer og dører som har tilknytning til ervervsvirksomheten. 
- Skadeverk forårsaket av forsikringstakers husstandsmedlem, leieboer/leietaker eller dennes 

husstand.       

4.6 NATURSKADE 

4.6.1 Skade som erstattes: 
- Naturskade som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd,  

jf. Lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 70. 
 
4.6.2 Forsikringen omfatter ikke: 

- Varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip, småbåter og ting i disse, 
fiskeredskap på fartøy eller i sjøen, utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam, 
utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen  

- skog  
- avling på rot  
- beite, innmark, utmark   
- ting som det ikke er naturlig å brannforsikre  

- sjøkabler, fjordspenn og luftspenn over vann inkl. feste på land  

- flytebrygge og andre flytende konstruksjoner, gangbru/landgang, stein- og betongbrygger, moloer, 
bruer, klopper, damanlegg, tunneler i fjell og lignende  

- skinnegående materiell, som tog, trikk og lignende  

- skade som alene rammer antenner, skilt, markiser og lignende  

- skade på byggverk eller ting i dette når byggverket er oppført etter at det for vedkommende  

- område er nedlagt bygge- og deleforbud, i medhold av naturskadeloven § 22, og skaden er av slik 
art som vedtaket gjelder. 

- utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret 
byggverk eller løsøre. 

4.7 VIND SVAKERE ENN STORM 

 Sikkerhetsforskrift, se pkt. 5.2.5, 5.2.7. 
 

Skade som erstattes: 
- Skade ved vind som er svakere enn storm.  
 

Skade som ikke erstattes: 
- Skade som består av svinn, svinnsprekker, flekker, riper, avskallinger o.l. 
- Skade ved vann, snø, sand o.l. som trenger inn utenfra, med mindre dette skyldes en 

erstatningsmessig bygningsskade etter pkt. 4.9. 
- Skade på båt, hageanlegg, antenner, skilt, markiser, veksthus o.l. 
- Skade ved mangelfull eller sviktende fundamentering, materialfeil, feil eller svakheter  

ved konstruksjonen, samt uriktig montasje. 
- Skade som rammer bygningsdel som ikke er montert på sin faste plass. 
- Skade på utstyr montert for næringsvirksomhet. 
- Skade på løsøre. 
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4.8 BRUDDSKADE PÅ GLASS OG SANITÆRPORSELEN 

Skade som erstattes: 
- I rom i bygning erstattes bruddskade på glassruter og sanitærporselen. 

 
Skade som ikke erstattes: 
- Skade ved riper og avskallinger. 
- Skade som skyldes arbeider med glasset og dets rammer, eller skade ved bygnings- og 

innredningsarbeider. 
- Punktering av isolerglass. 
- Skade på glass, innretning og sanitærutstyr som er spesielt montert av eller for leietaker for dennes 

ervervsvirksomhet. 

4.9 SNØTYNGDE, SNØPRESS M.M. 

 Sikkerhetsforskrift - se pkt. 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7. 
  

 Skade som erstattes: 
- Skade ved snøtyngde og snøpress på bygning  
- Skade ved ras på eller fra tak. 

 

Skade som ikke erstattes: 
- Skade på antenner, skilt, veksthus og hage/ grøntanlegg. 
- Skade ved mangelfull eller sviktende fundamentering, materialfeil, feil eller svakheter ved 

konstruksjonen, setninger samt uriktig montasje, 
- Skade på takrenner og snøfanger, 
- Skade på utstyr montert for næringsvirksomhet  

4.10 ANNEN SKADE 

 Sikkerhetsforskrift, se pkt. 5. 
 

 Skade som erstattes: 
- Annen skade på bygning og som ikke er nevnt i punktene 4.2 - 4.9. 
- Skade på medforsikret løsøre ved sammenbrudd i bygning eller bygningsdel som følge av 

erstatningsmessig bygningsskade. 
 

Skade som ikke erstattes: 
- Skade som består i svinn, svinnsprekker, flekker, riper, avskallinger o. l. 
- Skade som skyldes utilstrekkelig eller sviktende fundamentering, setninger i grunnen/bygget, 

jordtrykk, frost, tele, materialfeil, rust, korrosjon, eller annen tæring, svak eller feilaktig 
konstruksjon, eller uriktig montering. 

- Skade som skyldes mangelfull eller sviktende drenering. 
- Skade på gulv og vegger i vaske-, dusj- eller baderom (våtrom) som skyldes at våtrommet ikke er 

vanntett, samt følgeskader av dette uansett årsak. Med våtrom menes også bygningskomponenter 
som utgjør våtrommets bjelkelag, stenderverk og isolasjon. 

- Skade ved vann, snø eller sand som trenger inn utenfra, med mindre dette er en følge av en 
erstatningsmessig bygningsskade. 

- Skade i/på drensledning uansett årsak  
- Skade som skyldes kjæledyr, insekter, heksesot, sopp, råte, bakterier og søl, uansett årsak. 
- Skade ved kondens uansett årsak.  
- Skadeverk forårsaket av ansatte, husstandsmedlem, leieboer/leietaker eller dennes husstand. 
- Skade på bygningens isolasjon som skyldes skadedyr når det ikke kan påvises svekket 

isolasjonsevne. Forsikringen dekker heller ikke fjerning av ekskrementer eller rester etter dyr dersom 
det ikke foreligger erstatningsmessig skade. 

- Skade som følge av mus/rotter som kan kreves erstattet i særvilkår N26. 
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5. ANDRE PERSONERS HANDLINGER OG UNNLATELSER, 
SIKKERHETSFORSKRIFTER, ENDRING AV RISIKO OG SPESIELLE 
BESTEMMELSER OM NATURSKADE 

5.1 ANDRE PERSONERS HANDLINGER OG UNNLATELSER  

Hvis sikredes rett til erstatning bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser, gjelder 
dette også ved tilsvarende handlinger eller unnlatelse gjort av ansatt som har det overordnede ansvar 
for den del av virksomheten hvor forsømmelsen er gjort, eller unnlatelser gjort av sikredes 
ektefelle/samboer, jf. FAL § 4-11. 
 

Den som ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller å påse at sikkerhetsforskriftene 
blir overholdt, kan helt eller delvis miste retten til erstatning. Retten bortfaller også om forsømmelsen 
er gjort av personer som utfører arbeid av ledende art og av andre som har en særlig selvstendig 
stilling innen virksomheten, samt arbeidsledere, herunder formenn o.l. 
 

Ved forsømmelse av å overholde sikkerhetsforskriften som gjelder innbruddssikring, kan rett til 
erstatning bortfalle ved forsømmelse gjort av den som er betrodd nøkler eller ansvaret for låsing der 
tingen befinner seg. 

 

For medforsikret tredjeperson får reglene om bortfall av erstatningen ved forsømmelse av å overholde 
sikkerhetsforskrift tilsvarende anvendelse. Dette gjelder likevel ikke tredjepersoner medforsikret etter 
FAL § 7-1, 2. ledd. 

5.2 SIKKERHETSFORSKRIFTER 

Forsikringen er overtatt på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter som er fastsatt i forsikringsbeviset 
til enhver tid overholdes. 
Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller å påse at de blir overholdt, kan 
selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jf. FAL § 4-8. 

5.2.1 Sikring mot brannskader 

5.2.1.1 Offentlige lover og forskrifter og krav til kontroll 
Bestemmelser gitt i  
- lov om brannvern med forskrifter, samt pålegg gitt av offentlig brannmyndighet og lov om tilsyn 

med elektriske anlegg med tilhørende forskrifter, samt pålegg gitt av det stedlige el-tilsyn, skal 
følges. 

- der det er pålagt gjennomført, eller gitt rabatt for el-kontroll skal denne utføres av en sertifisert 
kontrollør i henhold til NEK-405-2 for bolighus, og NEK- 405-3 for næring og landbruksbygg. (NEK 
står for Norsk elektroteknisk komite). Kontrollintervallene skal utføres i henhold til de fastsatte 
bestemmelsene fra FG (FG Skadeteknikk), ut i fra type bygning/risikoklasse. Eier/bruker skal benytte 
autorisert installatør for å utbedre feil eller mangler som avdekkes etter gjennomført El-kontroll.  

- Sprenging på forsikringsstedet må utføres av person med gyldig sprengningsertifikat. 
 

5.2.1.2 Ansvarshavende for brannforebyggende arbeid 
Bedriftens ledelse oppnevner en person til å forestå det brannforebyggende arbeid. 
Vedkommende skal 
- sørge for at denne sikkerhetsforskrift er fulgt. Avvik skal rapporteres. 
- sørge for at ansatte instrueres om brannforebyggende tiltak, bruk av slokkeutstyr og 

alarmeringsrutiner. 
- sørge for at forhold som synes å true brannsikkerheten blir rettet straks. 
 

For boligsameier og borettslag gjelder kun kravet til skiltet og merket rømningsvei, samt kartoppslag i 
hver etasje om slike rømningsveier. 
 

5.2.1.3  Brann-/seksjoneringsvegger, branndører og brannlemmer 
Brannvegger skal tilfredsstille offentlige krav, og alle åpninger skal være sikret slik at veggens 
brannklasse opprettholdes. 
Branndører og -lemmer skal være selvlukkende. 
Branndører og brannlemmer holdes åpne hvis de har automatisk lukking ved et branntilfelle. 
Slike skal funksjonsprøves minst en gang pr. uke. 
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5.2.1.4 Slokkingsredskaper 
Påbudte slokkingsapparater/brannslanger skal være tilstede på avmerket lett synlig og tilgjengelig 
plass og i god stand. 
Slokkingsutstyr i bolig skal kontrolleres minst en gang hvert 5. år. Slokkingsutstyr plassert andre 
steder skal kontrolleres hvert år. Hvert apparat skal være forsynt med en merkelapp som viser datoen 
for siste kontroll. 
 

5.2.1.5 Varme arbeider 
Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og -utstyr som genererer 
gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, 
sveise-, skjære- og slipeutstyr.  

 
Hvor sikkerhetsforskriften gjelder 
Denne gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer med brannrisiko.  
Unntatt er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte produksjons- og verkstedrom. Rommet 
skal være adskilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater.   

 
Avtale med ekstern håndverker/entreprenør 
Dersom varme arbeider skal utføres av ekstern håndverker/entreprenør skal sikrede påse at 
sikkerhetsforskriftens krav inngår i skriftlig avtale eller kontrakt med denne.  

 
Sikkerhetskrav  
 - Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider utgitt av Finans Norge eller tilsvarende instruks skal 
være utfylt og signert før utførelse av arbeidet. Arbeidsinstruksen er tilgjengelig på www.fgsikring.no.   
- Alt brennbart materiale i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være fjernet eller beskyttet. 
- Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være tettet. 
Egnet slokkeutstyr i forskriftsmessig stand, minimum 2 stk. 6 kg/liter håndslokkeapparat skal være 

lett tilgjengelig. Ett håndslokkeapparat kan erstattes med brannslange påsatt vann frem til strålerøret. 
- Navngitt brannvakt skal kontinuerlig overvåke brannrisiko under arbeidet, i pauser og nødvendig tid 
etter at arbeidet er avsluttet, minimum en time. Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen 
vurderes som lav. 
- Brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider fra Norsk 
brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land.  

 
I tillegg til punktene over gjelder følgende sikkerhetskrav ved arbeider på tak 
- Det er forbud mot bruk av åpen flamme på oppfôrede og luftede tretak. 
- Ved bruk av åpen flamme på kompakte og øvrige tak som ikke er nevnt i punktet over skal brennbar 
isolasjon være beskyttet med minst 30 mm ubrennbar isolasjon. Ved bruk av åpen flamme skal det 
være en sikkerhetsavstand på minst 60 cm til parapet, gesims, gjennomføringer, sluk og lignende som 
består av brennbare materialer. 
 
Sertifikat 
Personer som benytter maskiner og utstyr i henhold til definisjonen av varme arbeider utenom faste, 
spesielt tilrettelagte og brannsikre arbeidsplasser, skal ha gyldig sertifikat fra Norsk 
Brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land for den type arbeid som 
skal utføres. 
 
 

5.2.1.6  Sikkerhetsforskrift for brannsikring av frityr, koke- og stekeinnretninger i kommersielle kjøkken 
 Omfang 

Kommersielle kjøkken med frityranlegg eller koke- og stekeinnretninger hvor det benyttes olje eller 
fett skal ha automatisk slokkeanlegg.  
 
Systemkrav  
Systemet skal prosjekteres og installeres i henhold til en relevant standard. 
Minimumskrav er gitt i NFPA 17A og det skal dokumenteres at system og funksjonalitet oppfyller krav 
i standarden. 
 
Slokkeanlegget skal kunne løse ut både automatisk og manuelt. Strøm og gasstilførsel skal frakobles 
automatisk ved aktivisering av anlegget.  
 
Slokkemediet skal være godkjent for matfett og hindre re-antenning etter slokking. Slokkeanlegget 
skal i tillegg til å dekke frityr, koke- og stekeinnretninger også minimum dekke ventilasjonshette med 
fettfilter og ventilasjonskanal i henhold til systemkrav. 
Ytelsen til slokkeanlegget skal være testet i henhold til UL 300 av et akkreditert sertifiseringsorgan. 
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Kontroll, ettersyn og vedlikehold 
Produsentens bestemmelser om kontroll, vedlikehold og ettersyn av slokkeanlegget skal følges, det 
skal verifiseres at dette dekker minimumskrav gitt i NFPA 17A. Standarden angir at vedlikehold skal 
utføres minst halvårlig av kvalifisert personell som har gjennomgått nødvendig opplæring av 
leverandøren. Kontroll, ettersyn og vedlikehold skal dokumenteres. 
 
Rengjøring 
Frityr, koke- og stekeinnretninger med filter, avtrekksvifte og kanal skal rengjøres som angitt av 
produsent og leverandør. Frekvens for rengjøring må tilpasses angjeldende bruk. 
Fettfilter må likevel som et minimum rengjøres minst hver uke, hyppigere ved behov og kanal med 
avtrekksvifter må rengjøres hvert år, helt ut til det fri.  
 
Strøm- og gasstilførsel 
Strøm og eventuell gasstilførsel for frityr, andre koke- og steke innretninger skal frakobles ved 
arbeidstidens slutt. 
 
Håndslokkere 
I tillegg til automatisk slokkeanlegg er det krav til manuelt håndslokkeapparat, minimum 6 liter, 
brannklasse 75F, testet og godkjent etter gjeldende standard, NS-EN 3.  
Plassering av slokker skal være merket, fastmontert, lett synlig og lett tilgjengelig.  
Håndslokker skal kontrolleres iht. NS 3910 av kompetent person. 
 
Opplæring 
Berørt personell skal gjennomføre opplæring i virkemåte, bruk av automatisk slokkeanlegg med 
manuell utløsning og slokking med manuelt håndslokkerapparat. 
Opplæringen skal inkludere aktuelle bestemmelser i denne sikkerhetsforskriften og leverandørens 
anbefalte rutiner etter utløst slokkeanlegg. 
 

5.2.1.7 Tobakksrøyking 
I produksjons- og lagerlokaler tillates røyking bare på de steder som er angitt i bedriftens egne 
røykebestemmelser. 
Røykebestemmelsene skal være utarbeidet med tanke på brannsikkerheten og være godkjent av 
bedriftens ledelse. 

 

5.2.1.8 Orden og renhold 
Brennbart avfall og avfall som kan selvantenne, skal legges i egne beholdere av flammefast materiale 
med selvlukkende lokk, eller straks fjernes til betryggende sted.   
Trygg avfallshåndtering skal være etablert. 
 Brenning av avfall skal foregå på forsvarlig måte og bare på sted hvor brannsikringen er ivaretatt. 
 

5.2.1.9 Drift- og vedlikehold 
Forsikringstaker skal holde de forsikrede ting i god driftsmessig stand og påse at offentlige og andre 
forskrifter til forebygging eller begrensning av skade blir overholdt. 

 

5.2.1.10 Utendørs oppbevaring av brennbart materiale 
Avfallsbeholdere med papir og annet brennbart materiale, brennbart materiale som ligger fritt eller i 
container, søppelkasser, papirkurver og lignende, skal plasseres slik at brann ikke kan spre seg til 
bygninger. Avstand til nærmeste byggverk skal være minst 5 meter. 
Unntak: 
Dersom brennbart materiale er oppbevart i lukket og låst container/oppbevaringsenhet som er 
konstruert slik at brann ikke kan spre seg ut av containeren/oppbevaringsenheten, kan brennbart 
materiale oppbevares nærmere bygningens vegg. 
 
Lagre av brennbart materiale der høyden er over 4 meter eller areal større enn 200 m2 skal plasseres 
minimum 25 meters avstand til byggverk. 

5.2.2 Sikring av elektronisk utstyr 

Utstyret skal på 230V - 400V-, signal- og telesiden være beskyttet mot overspenning, nettstøy samt 
mot variasjon/brudd i nettspenningen. 
 

Utførelse: 
På 230V - 400V- siden skal det være installert grovvern i sikringstavle for utstyret og finvern i form av 
avbruddsfri strømforsyning (UPS). Batterikapasiteten må være tilstrekkelig, slik at hovedmaskiner, 
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servere og PCer kan tas ned kontrollert. På signal- og telesiden skal det være installert vern på 
telelinjer - vern mellom utstyrets hovedkomponenter. 
 

Jording skal utføres etter leverandørens anvisning og i samsvar med bestemmelser gitt av Direktoratet 
for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) og Det lokale el-tilsyn. 

5.2.3 Sikring mot vann- og rørskader  

- Sikrede skal sørge for at bygning er tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader, eller sørge for 
nedtapping av røranlegg. Ved nedtapping må sikrede først kontrollere at stoppekranen er tett. 

- Sluk og vannlåser skal rengjøres regelmessig og det skal kontrolleres at sluk ikke er tildekket. 
- Vaskemaskin/oppvaskmaskin skal stå i rom med sluk eller ha innebygd stoppeventil. 
- Kjøleskap, kaffe- og isbitmaskiner og lignende, som er tilkoplet vann, skal ha automatisk avstenging 

med føler, i områder hvor lekkasje kan oppstå. Leverandørens vedlikeholdsplan skal følges. 
- Svømmebasseng eller annen badekilde, samt rørledninger skal tømmes for vann eller det skal være 

påsatt tilstrekkelig varme for å unngå frostskade, såfremt ikke annet er foreskrevet fra leverandør.  
- Utvendige rørledninger må være lagt etter stedlige forskrifter, eller i minst 140 cm dybde. 

5.2.4 Innbruddssikring 

Der det ikke stilles særskilte krav til innbruddssikring på grunn av virksomheten i bygget, gjelder 
følgende: 
 

- Ytterdører og dører fra fellesareal skal være låst med FG-godkjent låseenhet.  
- Hvis mulig skal også dører i offentlig påbudt rømningsvei være utstyrt med FG-godkjent låseenhet.  
- Vinduer og andre åpninger skal være lukket og forsvarlig sikret for å hindre uvedkommende i å 

komme inn i bygningen/rommet.  
- Nøkler, kodebrikke, kode eller lignende skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. 
- Skytevåpen, våpendeler og ammunisjon skal oppbevares innlåst iht. gjeldende lover og forskrifter. 

5.2.5 Vedlikehold og tilsyn 

Sikrede skal sørge for vedlikehold av og tilsyn med forsikret bygning, slik at bygningen kan tåle de 
påkjenninger den er beregnet for. 
Vedlikehold skal også omfatte bygningens rørledning og elektrisk anlegg. Vedlikehold, ettersyn, 
kontroll og bruk skal utføres i henhold til instruks eller veiledning. 
Utgifter til vedlikehold og forbedringer erstattes ikke. 

5.2.6 Sikring mot skade ved snøtyngde og takras 

Sikrede skal sørge for nødvendig snømåking av tak, balkong og terrasse på forsikret bygning for å 
unngå skade. 

5.2.7 Forskriftsmessig utførelse av bygningsarbeid og reparasjoner. 

Reparasjoner, nyinstallasjoner og bygningsarbeid skal utføres etter gjeldene forskrifter. 
I tillegg skal følgende arbeid utføres av autoriserte håndverkere/reparatører: 
- Reparasjoner / nyinstallasjoner av elektriske anlegg og VVS. 
 - Bygningsarbeid som berører bærende konstruksjoner. 
- Varme arbeider, f.eks. taktekking, sveising o.l. 

5.3 ANSVARSBEGRENSNINGER VED ENDRING AV RISIKO 

5.3.1 Opphørt virksomhet og fraflyttet eiendom 

Er virksomheten opphørt og eiendommen fraflyttet, erstattes bare skader ved brann, direkte 
lynnedslag og naturskade, jf. FAL § 4-6. Skade på løsøre i fraflyttet bygning erstattes ikke. 
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5.3.2 Sikringstiltak 

Sikringstiltak nevnt i forsikringsbeviset skal være gjennomført og holdt ved like. Hvis det har skjedd 
en endring som betinger høyere premie, kan selskapets ansvar bli satt forholdsmessig ned,  
jf. FAL § 4-7. 
 

5.3.3 Bruksendring 
Ved bruksendring som medfører økt risiko og som betinger en høyere premie kan selskapet sette ned 
erstatning forholdsmessig, jf. FAL § 4-7. Er bruksendringen av vesentlig betydning for risikoen kan 
selskapet være helt uten ansvar og erstatningen falle helt bort, jf. FAL § 4-6.   
Bruken av bygget skal være godkjent for den virksomhet som foregår i lokalene 

5.4 FORSETT 

Selskapet dekker ikke skade som sikrede/forsikrede har voldt forsettlig, jf. FAL § 4-9. 

5.5 GROV UAKTSOMHET 

Selskapet dekker ikke skade som sikrede/forsikrede har voldt ved grov uaktsomhet. Det kan, under 
hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig, avgjøres at selskapet skal erstatte en del av 
skaden, jf. FAL § 4-9. 

5.6 ANDRE SPESIELLE BESTEMMELSER OM NATURSKADE 

- Er en brannforsikret bygning skadet i en naturulykke, og det ikke gis tillatelse til å reparere eller 
gjenoppbygge bygningen på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade, skal bygningen 
erstattes som om den var totalskadet. For bolighus og fritidshus gjelder naturskadeforsikringsloven 
§ 1 tredje ledd. 

- 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.  

- 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.  

- Avkortning skal ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last.  
- Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe er begrenset til det beløp som 

er fastsatt av Kongen, jfr. naturskadeforsikringsloven § 3. Overstiger skaden denne grense, må 
sikrede bære en forholdsmessig del av skaden.  
 

 Er det tvil om:  
- det foreligger naturskade 
- det er inntruffet en eller flere naturkatastrofer  
- betingelsene for nedsettelse eller nektelse av erstatning etter § 1 3. ledd er til stede  

 
kan sikrede eller selskapet forelegge spørsmålet for Klagenemnda for naturskadesaker. Klagenemndas 
vedtak kan ikke påklages. 
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6. FORSIKRINGSSUMMER 

6.1 FULLVERDI - BYGNING 

Premiegrunnlaget fastsettes av selskapet ved forhåndstakst og reguleres senere etter 
byggekostnadsindeks eller ved ny takst. 
 

Fullverdiforsikret bygning er forsikret for hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenoppføre 
tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, bygning på skadestedet - gjenoppføringsprisen. 
Merkostnader ved byggemåte og utstyr som er urasjonelle etter dagens byggeskikk, tas ikke med. 
Tilbygg eller annen forandring som innvirker på bygningens gjenoppføringspris, omfattes av 
forsikringen og skal meldes til selskapet. Er melding ikke gitt, erstattes en så stor del av skaden som 
svarer til forholdet mellom gjenoppføringsprisen slik den ville vært uten og slik den er med 
forandringen (underforsikring). 

6.2 LØSØRE 

Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker, og fremkommer i forsikringsbeviset. 
 

Når nyanskaffelser i avtaleperioden er forsikret gjennom vilkårenes pkt. 3.2.1 eller ved egen sum for 
uspesifiserte nyanskaffelser, forhøyes forsikringssummen med verdien av disse nyanskaffelsene, høyst 
det forsikrede beløp. 

6.3 FØRSTERISIKO 

Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker. 
 

For poster med oppgitt sum i vilkårene, og for poster i forsikringsbeviset betegnet som "førsterisiko", 
erstattes skaden - etter fradrag av egenandel - inntil de oppgitte summer. 

 
 

7. SKADEOPPGJØR OG EGENANDELER 

FAL § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor. 

7.1 FELLESREGLER 

7.1.1 Skademelding m.m. 

Når skade er inntruffet, skal sikrede omgående gi selskapet melding om skaden. Samtidig skal sikrede 
gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige og som selskapet trenger for å vurdere sitt 
ansvar og utbetale erstatningen. Hvis skadens omfang eller reparasjonskostnad øker som følge av at 
skaden ikke meldes selskapet omgående, erstatter selskapet ikke merkostnadene. 

 Det gjelder spesielle regler om foreldelse, se Generelle vilkår pkt. 5. 
 

 Følgende skader skal meldes til politiet: 
Brannskader, tyveriskader, skadeverk, overfall og ran. 
Selskapet kan kreve at andre skader skal meldes til politiet. 
 

 Skademelding skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer) eller bedriftens 
organisasjonsnummer.   

 

Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet. 
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7.1.2 Alternative oppgjørsmåter 

Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved 
- kontantoppgjør 
- reparasjon 
- gjenoppføring/gjenanskaffelse, eller 
- at selskapet skaffer tilsvarende - eller i det alt vesentlige tilsvarende - ting. 
 
Ved kontantoppgjør erstattes arbeidspenger med de timepriser selskapet kan få hos sine 
avtalepartnere. Dersom det ikke kan dokumenteres med faktura at arbeidspenger er betalt, erstattes 
disse med 75% av timetakst eks. mva. i henhold til selskapets kalkyle. 
 
Vasking, rydding, skadebegrensning og annet ikke håndverkspreget arbeid som forsikringstaker gjør 
selv erstattes med kr 250 per time. Timeantallet beregnes ut fra antallet timer et firma normalt ville 
brukt på jobben. 
 
Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det selskapet hadde måttet betale for reparasjon 
eller gjenoppføring/gjenanskaffelse. 
Selskapet betaler merverdiavgift etter framlagte kvitteringer der dette er berettiget. 
 
Ved reparasjon eller gjenoppføring/gjenanskaffelse har selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør 
eller leverandør som skal benyttes. 

7.1.3 Eiendomsretten til skadede ting og ting som kommer til rette 

Sikrede er pliktig til å beholde en skadet ting mot å få utbetalt erstatning for skaden på tingen. 
Selskapet har rett til å overta skadede ting. 
Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har den sikrede rett til å beholde tingen mot å betale 
erstatningen tilbake. Vil ikke den sikrede det, tilfaller tingen selskapet. 

7.1.4 Skjønn 

Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og spørsmål i forbindelse med beregning av 
avbruddstap, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i 
Generelle vilkår pkt. 2 legges til grunn. 

7.1.5 Selskapets overtakelse av panterett 

Er selskapet ansvarlig overfor panthaver, men ikke overfor eieren, inntrer selskapet i panthavers rett i 
den utstrekning selskapet betaler erstatning til panthaver. 

7.1.6 Selskapets ansvar ovenfor panthavere, konkursbo, nye eiere o.l. 

Overfor panthavere, konkursbo, leasingselskap, utleiefirma o.l. er selskapets ansvar begrenset til det 
laveste av følgende to beløp: 
 

- Forskjellen i tingens omsetningsverdi før og etter skaden. 
- Vedkommendes økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet. 
 

For panthavere betyr "tingen" i denne sammenheng pantobjektet i sin helhet. 
 

Disse bestemmelser gjelder ikke leaset fast eiendom. 
Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at 
skaden inntraff. 
 

Overfor andre nye eiere, etter at skaden inntraff, enn eierens ektefelle, samboer eller livsarving, 
begrenses selskapets ansvar som om gjenoppføring eller gjenanskaffelse ikke finner sted, se pkt. 
7.3.4 og 7.5.3. 

7.2 ERSTATNINGSBEREGNING 

Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjoner med hjemmel i vilkår eller lov etter fradrag av 
egenandel. 
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Merverdiavgift refunderes etter dokumenterte kostnader som er påløpt ved utbedring av skaden der 
dette er berettiget. 
 

Det gjelder særskilte regler for panthaver, konkursbo og andre nye eiere etter at skaden inntraff enn 
eiers ektefelle/samboer og livsarving, se punkt 7.1.6. 

 
 
7.3 ERSTATNINGSBEREGNING – BYGNING 
 

7.3.1 Erstatningsgrunnlaget 

Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenoppføring til samme - eller 
vesentlig samme - stand som umiddelbart før skaden inntraff. Kostnadene beregnes etter prisene på 
skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn gjenoppføringsprisen før skaden, se 
pkt. 6.1, fratrukket verdien av bygningen etter skaden, regnet etter samme regler. 

7.3.2 Fradrag 

Ved erstatningsberegningen skal det gjøres fradrag for økning i omsetningsverdien, som angitt  
i pkt. 7.3.3 - 7.3.5. 
 

Økning i omsetningsverdi er differansen mellom 
- bygningens omsetningsverdi umiddelbart før skaden inntraff, idet det tas hensyn til avkastning, 

beliggenhet og andre forhold,  
og 

- en beregnet omsetningsverdi på skadedagen for en ny eller reparert, tilsvarende bygning. 
 

For bygninger som ikke kan omsettes separat, legges i stedet bygningens bruksverdi til grunn. 

7.3.3 Bygning som repareres/gjenoppføres innen 5 år av eier, eiers ektefelle/samboer eller livsarving 

Erstatningsgrunnlaget fastsettes etter reglene i pkt. 7.3.1 med følgende fradrag: 
 

7.3.3.1 Til samme formål, innen landets grenser 
Det skal gjøres fradrag for økning av omsetningsverdien som nevnt i punkt 7.3.2. Fradrag gjøres for 
den del av verdiøkningen som overstiger 40 % av bygningens omsetningsverdi før skaden. 
Bygningsdel/-komponent som står foran utskifting eller rivning, erstattes etter sin omsetningsverdi 
med fradrag for kostnadene ved rivning/demontering. 
 

7.3.3.2 Til annet formål innen landets grenser 
Det gjøres fradrag for enhver økning av omsetningsverdien som nevnt i punkt 7.3.2. 
Erstatningen kan ikke settes høyere enn etter pkt. 7.3.3.1. 

7.3.4 Bygning som ikke repareres/gjenoppføres i samsvar med reglene i pkt. 7.3.3 

Erstatningsgrunnlaget fastsettes etter reglene i pkt. 7.3.3.2, men ikke høyere enn til reduksjonen i 
omsetningsverdi som følge av skaden. 

7.3.5 Bygning som står foran rivning, og midlertidig bygning som ikke repareres/gjenoppføres 

Erstatningsgrunnlaget, se pkt. 7.3.1, er begrenset til verdien av bygningens brukbare materialer, tatt 
ned og lagt ferdig for salg/transport. Det gjøres fradrag for utgiftene ved rivning. 
 

7.3.6 Bolighus som ikke tillates gjenoppført etter naturskade 
  

Er et brannforsikret bolighus eller fritidsbolig skadet etter naturulykke, og det ikke gis tillatelse til å 
reparere eller gjenoppbygge huset på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade, erstattes 
tomtens omsetningsverdi umiddelbart før skaden inntraff, begrenset til 5 dekar. Den skadede 
bygningen og eventuelle forsikrede uthus, erstattes som om de var totalskadet. Er grunnen under 
bygningen blitt ustabil som følge av naturulykke, gjelder tilsvarende bestemmelse som nevnt over, 
selv om bygningen ikke er skadet. 
 
Selskapet kan i stedet velge å erstatte kostnader til sikring av eiendommen, begrenset oppad til 
eiendommens omsetningsverdi umiddelbart før skaden inntraff. 
 
En bygning skal regnes som bolighus eller fritidshus etter naturskadeforsikringsloven § 1 tredje ledd 
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med mindre den samlet sett i liten grad har karakter av å være et bolighus eller fritidshus. Ved 
vurderingen kan det blant annet legges vekt på offentlige godkjenninger og registreringer, 
bygningens utforming og funksjon, tomtens og strøkets karakter, i hvilken grad bygningen har 
økonomisk verdi som bolighus eller fritidshus, og bruken av bygningen. Et uthus skal bare dekkes 
etter naturskadeforsikringsloven § 1 tredje ledd annet punktum dersom det samlet sett har karakter 
av å være uthus til bolighus eller fritidshus.  
Institusjoner som pleiehjem o.l., hoteller og andre bygninger for innlosjering anses ikke som bolighus 
i vilkårenes forstand. 

  
 
7.4  ERSTATNINGSBEREGNING – HAGEANLEGG 

 Erstatningsgrunnlaget for tomt (hage, hageanlegg, gårdsplass, vei og den ikke-opparbeidede delen av 
tomta), settes til kostnadene til reparasjon/gjenanskaffelse til samme eller i det vesentlige samme 
stand som før skaden, beregnet etter prisene på skadedagen  

Dersom skaden ikke repareres, erstattes det laveste beløp av gjenopprettelseskostnad og nedgangen i 
tomtens omsetningsverdi som følge av skaden. 

For beplantning i hageanlegget beregnes erstatningen lik gjenanskaffelse av vesentlig tilsvarende 
vekst, som alminnelig handelsvare (ung vekst) i gartneri o.l.  

 
Kostnader til sikring/forebygging erstattes ikke, selv om dette er en forutsetning for å utbedre skaden 
på hage/hageanlegg/tomt. 

7.5 ERSTATNINGSBEREGNING - LØSØRE 

7.5.1 Erstatningsgrunnlaget 

Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenanskaffelse til samme - eller 
vesentlig samme, stand som umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter prisene på skadedagen. 
Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn gjenanskaffelsesprisen før skaden, se pkt. 6.2, 
fratrukket verdien etter skaden, regnet etter samme regler. 

7.5.2 Ting som repareres/gjenskaffes innen 3 år 

Erstatningsgrunnlaget fastsettes etter reglene i pkt. 7.5.1. Når tingens eller den skadde delens alder 
utgjør mer enn 40% av den totale brukstiden, beregnes maksimal erstatning til 
reparasjon/gjenanskaffelse etter følgende formel: 
 
(G/T) x 1,4 R = E  
 
G = Gjenstående brukstid  
T = Total brukstid som ny 
R = Reparasjonspris/Gjenanskaffelsespris 
E = Erstatning 

 

7.5.3 Ting som ikke repareres/gjenskaffes innen 3 år 

For ting som uansett årsak ikke er reparert eller gjenanskaffet innen 3 år etter at skaden inntraff, 
fastsettes erstatningsgrunnlaget etter reglene i pkt. 7.5.1, men begrenset til reduksjonen i 
omsetningsverdi som følge av skaden. 

7.6 HUSLEIETAP, TAP AV EGNE LOKALER, PRISSTIGNING OG RENTER 

Avbruddstap ved nedgang i husleieinntekt fra skadedag fram til tidspunktet da 
reparasjon/gjenoppføring har skjedd, eller normalt kunne ha skjedd, beregnes på grunnlag av 
leieinntekten for umøblerte rom, for egne rom på grunnlag av gjeldende markedspris. 
 

Fradrag blir gjort for innsparte utgifter. 
 

I beregningen tas ikke med den del av tapet som skyldes at gjenoppføring eller reparasjon hindres 
eller sinkes pga.: 
- andre forbedringer, utvidelser eller endringer enn slike som skyldes påbud gitt med hjemmel i lov 

eller offentlig forskrift for utbedring av bygningsskaden. Selskapet svarer ikke for slikt tap som 
myndighetene hadde hjemmel til å gi selv om skaden ikke var inntruffet. 
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- reguleringsvedtak truffet etter skaden 
- ufullstendig tingforsikring 
- manglende finansiering 
 

For bygninger som ikke blir gjenoppført erstattes husleietap i den perioden gjenoppføring normalt 
kunne ha skjedd, begrenset oppad til 12 mnd. 
  

Prisstigning regnes fra skadedagen til reparasjon/gjenanskaffelse/gjenoppføring har skjedd eller 
normalt kunne ha skjedd. 
Prisstigning på bygning beregnes i forhold til prisnivået på skadedato og den gjennomsnittlige 
endring i Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks i gjenoppføringsperioden. 
 
Prisstigning erstattes i samme forhold som skaden forøvrig og er begrenset til 20 % av erstatningen 
for hver skadde ting etter skadedagens prisnivå. Selskapet erstatter prisstigning bare hvis skaden er 
utbedret innen 5 år fra skadedagen for bygning, og innen 3 år for løsøre. 
 
I den samlede erstatning for avbruddstap og prisstigning blir det gjort fradrag for opptjente renter av 
erstatninger. 

 

7.7 EGENANDELER OG ALDERSFRADRAG 

Hvis skaden erstattes ved at selskapet skaffer tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende - ting, 
plikter sikrede å innbetale egenandelen til selskapet. 
 

Egenandelen trekkes før eventuelle øvrige erstatningsreduksjoner som har hjemmel i vilkårene eller 
FAL. 
Aldersfradrag, som angitt i pkt. 7.7.2, gjøres gjeldende i stedet for egenandel i pkt. 7.7.1 - eller 
forhøyet egenandel som er angitt i forsikringsbeviset - når aldersfradraget overstiger denne. 
Aldersfradraget gjøres i de samlede utgifter. 
 

Har sikrede flere forsikrede ting i selskapet som er berørt av en og samme hendelse, trekkes bare en 
egenandel - den høyeste. 

7.7.1 Egenandeler 

I erstatningsoppgjøret for hver sikret fratrekkes følgende egenandeler, hvis ikke andre egenandeler 
framgår av forsikringsbeviset eller av særvilkår. 

 

 
7.7.1.1 Standard og avtalte egenandeler  

Egenandelen som benyttes i erstatningsoppgjøret, er avhengig av hvilken bruk det er av arealene. Det 
skilles mellom bruk til boligformål og øvrig areal. 
Standard egenandel for boligareal er kr 6 000, og for øvrig areal kr 10 000. 
Det kan avtales andre egenandeler som følger:     

  

 For boligareal For øvrig areal 
Forhøyet egenandel til Kr   10 000 Kr   15 000 
Forhøyet egenandel til Kr   20 000 Kr   25 000 
Forhøyet egenandel til Kr   50 000 Kr   60 000 
Forhøyet egenandel til  Kr 100 000 Kr 100 000 
Forhøyet egenandel til Kr 200 000 Kr 200 000 
Redusert egenandel til Kr     4 000 Kr     6 000 

 
Egenandel ved skade som faller inn under vilkårenes pkt. 3.1.5 og 3.1.6 er lik avtalt egenandel for 
bygningen. 
 

Egenandelen reduseres med kr 6 000 for boligarealer, og 10 000 for øvrige arealer:  
- ved brannskade, dvs. ild som har kommet løs, hvis FG-godkjent* brannalarm var i drift på    

skadetidspunktet  
- ved innbruddsskade, hvis FG-godkjent* innbruddsalarm var i drift på skadetidspunktet  
- ved vannskade, hvis FG-godkjent* lekkasjestopper/vannalarm var i drift på skadetidspunktet  
- ved skade som alene rammer overspenningsvern/ brannalarm/ innbruddsalarm/ vannalarm.  
 

For løsøre er egenandel kr 6 000, hvis ikke annet er nevnt i forsikringsbeviset.  
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7.7.1.2 Naturskade 
Ved naturskade etter Lov om naturskadeforsikring, gjelder den egenandel som til enhver tid er fastsatt 
av departementet - for tiden kr 8 000. 
 

7.7.1.3 Skade som skyldes vann eller annen væske 
Hvis bygningen / samme eierseksjon i sameiet bygning, i løpet av de siste 36 måneder har vært 
rammet av skade som nevnt i pkt. 4.3.1, økes egenandelen med 10 % av skaden, min. kr 25 000, 
maksimum kr 50 000. 

 
7.7.1.4 Skade som skyldes varme arbeider 

Ved skade forårsaket av varme arbeider, se pkt. 5.2.1.5, utført av eller for sikrede, trekkes en 
tilleggsegenandel på 10 % av skaden, min. kr 15 000, maks. kr 150 000. 
 

7.7.1.5 Sprengningsskade 
 Ved sprengningsarbeid som utføres på forsikringsstedet, kr 15 000, med mindre høyere egenandel er 

avtalt. 
 
7.7.1.6 Skade på sanitærporselen, glass og plastruter 

- Sanitærporselen, kr 1 500. 
- Glass og plastruter inntil 4m2, kr 3 000. 
- Glass og plastruter over 4m2, kr 6 000. 

 
7.7.1.7 Rettshjelp 
 Egenandelen er kr 4 000 med tillegg av 20 % av det overskytende. Det trekkes bare en egenandel for 

hver tvist selv om det er flere parter på samme side. 

7.7.2 Aldersfradrag 

Ved skade på del av ting, legges den skadede dels alder til grunn. 
Ved ulik alder på skadede deler legges den eldste delens alder til grunn for hele 
erstatningsberegningen. 

  
7.7.2.1 Utvendige ledninger, tanker og kummer 

Ved bruddskade på utvendige ledninger av annet materiale enn plast eller glassfiber, tanker og 
kummer gjøres fradrag på grunnlag av de totale reparasjonskostnader, herunder oppgraving og 
istandsettelsesutgifter, med 5 % for hvert hele år utstyret er eldre enn 20 år, maksimalt 80 %. Ved ulik 
alder på skadde deler, legges den eldste delens alder til grunn. 

 
Bunnledninger 
Ved bruddskade på bunnledninger, dvs. de ledninger for vann og avløp som ligger i grunnen under 
huset/i sålen/i kjellergulvet, trekkes aldersfradrag som for utvendige ledninger ovenfor. 

 
7.7.2.2 Varmtvannsbeholder, fyrkjele, varmepumpe, boblebad o.l. 

Ved skade på varmtvannsbeholder, - bereder og fyrkjele, pumper eller elektrisk fenomenskade på 
innretning for oppvarming/nedkjøling av rom i bygning, gjøres fradrag på grunnlag av de totale 
reparasjonskostnader med 5 % for hvert hele år utstyret/innretningen er eldre enn 10 år,  
maksimalt 80 %. 
For varmepumper luft – luft, luft – vann gjøres fradrag i erstatningen med 10 % for hvert år 
varmepumpen er eldre enn 5 år. 
For varmepumper jord – luft – vann gjøres fradrag i erstatningen med 5 % for hvert år varmepumpen 
er eldre enn 5 år. 

 For boblebad o.l. gjøres fradrag i erstatningen med 10 % pr år for hvert år gjenstanden er eldre enn 1 
år, maksimalt 80 %. 
Ved skade på del av ting, legges den skadede dels alder til grunn. 

 
7.7.2.3 Annen mekanisk eller elektrisk innretning, maskin eller apparat 
 Ved skade ved elektrisk fenomen gjøres fradrag på grunnlag av de totale reparasjonskostnader med 

10 % for hvert hele år siden tingen ble tatt i bruk som ny. Fradraget skal likevel ikke overstige 80 % av 
verdien når tingen ble tatt i bruk som ny. 

 Ved erstatningsmessig skade på ikke elektriske komponenter i installasjoner som heis, rulletrapp, 
ventilasjonsanlegg og lignende, gjøres fradrag i de totale reparasjonskostnadene med 5 % for hvert 
hele år installasjonen er eldre enn 20 år. 
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8. ANSVAR 

8.1 ANSVARSFORSIKRINGEN OMFATTER 

8.1.1 Forsikringen omfatter erstatningsansvar som sikrede i egenskap av eier av den forsikrede eiendom 
etter gjeldende rett pådrar seg for skade på en annens person eller ting. Skaden blir å henføre til den 
forsikringsavtale som gjaldt da skaden først ble konstatert. 
 

Forsikringen omfatter også ansvar som byggherre når eier står som byggherre for om- og påbygning 
av forsikret eiendom. 

 

8.1.2 Med skade forstås personskade eller tingskade: 
- Personskade anses inntruffet når en person skades, påføres sykdom eller dør. 
- Tingskade anses inntruffet når løsøre (herunder dyr) eller fast eiendom skades eller går tapt på 

annen måte, eller når elektronisk lagret informasjon forvanskes eller går tapt på annen måte. 
Økonomisk tap som følge av en erstatningsmessig skade regnes som en del av denne, også når den 
erstatningsmessige skade ikke overstiger egenandelen. 
 

8.1.3 Alle skader som skyldes samme begivenhet regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt 
da første skade ble konstatert. 

8.2 HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER 

Uten særskilt avtale omfatter forsikringen ikke ansvar: 
 

8.2.1 for skade på ting som sikrede har  
 - til salg, utleie, transport, fremvisning, demonstrasjon o.l. 

- til leie, lån, eller bruk 
- mottatt for oppbevaring eller lagring 
 

8.2.2 som sikrede har påtatt seg å bære og som går ut over det som følger av alminnelige rettsregler, det vil 
si ethvert ansvar som alene bygger på garanti, kontrakt, løfte, tilsagn eller annen avtale inngått før 
eller etter skaden er konstatert.  

 

8.2.3 for personskade i forbindelse med produksjon av asbest, eller bruk, behandling eller sanering av 
bygning eller gjenstand som inneholder asbest. 

 

8.2.4 for personskade som rammer sikredes ansatte når skader er forårsaket i arbeidsforholdet. 
 

8.2.5 for ærekrenkelser eller oppreisning, herunder etter Lov av 13. juni 1969 nr. 26 om skadeerstatning,  
§ 3-5 og 3-6, eller for bøter o.l. (herunder "Punitive Damages" eller "Exemplary Damages"). 

 

 
8.2.6 for forurensning av luft, vann eller grunn, eller skade som følger herav. Som forurensning regnes også 

støv, støy, larm, lukt, lys og bestråling. 
 

 Forsikringen omfatter likevel skader hvor årsaken til forurensningen er plutselig og uforutsett,  
jf. likevel kravene om forholdstiltak i pkt. 8.3.1. 
 

Ved erstatningsmessig forurensningsskade omfatter forsikringen også utgifter til opprydding pålagt 
av offentlig myndighet. Opprydding på egen eiendom, eiendom eid av mor-/ datterselskap eller 
eiendom som sikrede driver eller disponerer, erstattes ikke. 
 

8.2.7 for tingskade oppstått ved gravings-, piggings-, sprengnings-, spuntings-, pelings- og rivningsarbeid. 
Som sprengning regnes også bruk av ekspanderende masse. 

 

8.2.8 som eier, fører eller bruker av  
- motorkjøretøy, herunder truck og arbeidsmaskin med eget framdriftsmaskineri. 
- seilbåt eller motordrevet fartøy. 
- luftfartøy eller for skade forårsaket på luftfartøy 
- skinnegående materiell, som tog, trikk og lignende  

 
 

8.2.9 overfor mor/datterselskap eller overfor virksomhet 
- i samme konsern, jf. aksjelovens § 1-3. 
- hvor eierinteressene er de samme med 50 % eller mer i hvert av selskapene. 
- hvor sikrede eller dennes familie har mer enn 50 % eierinteresse. 
- som disponeres av sikrede.  
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8.2.10 overfor medeier for skade på ting som eies i fellesskap. 
 
8.2.11 for skade på ting ved sopp og råte eller pga. langsom inntrenging av fuktighet. 
 
8.2.12 etter lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 01.07.2009. 
 
8.2.13 som eier av flytebrygge eller andre flytende installasjoner 
 

8.3 SIKKERHETSFORSKRIFTER 

Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver til overholdes. 
Følger ved overtredelse av sikkerhetsforskrift og herunder andre personers handlinger med virkning 
for sikrede, se pkt. 5.2. 

8.3.1 Tanker for oppbevaring av brannfarlig væske, olje og andre kjemikalier 

Følgende sikkerhetsforskrift om regelmessig kontroll av og forsvarlig oppsamlingskum for tanker 
(herunder andre beholdere) til oppbevaring av brannfarlig væske, olje og andre kjemikalier gjelder: 
 

8.3.1.1 Nedgravde tanker 
Nedgravde tanker skal kontrolleres jevnlig (korrosjonsangrep kontrolleres i rengjort tank og 
veggtykkelse måles) og tank inkl. rørledninger tetthetsprøves med påtrykket luft eller vakuum: 
 
- Første kontroll utføres senest 15 år etter at tanken var ny, og deretter senest hvert 5. år. 
- Rekondisjonerte tanker kontrolleres 1. gang senest 10 år etter rekondisjoneringen, og deretter 

senest hvert 5. år. 
 

Tanker der veggtykkelsen er redusert med 50 % eller mer kan ikke rekondisjoneres. 
 
Tilstands- og kvalitetskontrollen inkl. målte veggtykkelser skal dokumenteres skriftlig. 
 
For visse tanktyper kan kontrollen alternativt gjennomføres ved slikt system for automatisk 
lekkasjeovervåking som vist til i Forskrift 2009-06-08 nr. 602 om bl.a. utstyr og anlegg for håndtering 
av brannfarlig Stoff, og Forskrift 2004-06-01 nr. 931, forurensningsforskriften. 
 

8.3.1.2 Overgrunns oppbevaringstanker 
 Stasjonære, overgrunns oppbevaringstanker skal være sikret med forsvarlig oppsamlingskum eller 

annet effektivt oppsamlingsarrangement for lekkasjer iht. iht. Forskrift 2004-06-01 nr. 931, 
forurensningsforskriften. 

 
8.3.1.3 Øvrige bestemmelser 

For øvrig gjelder bestemmelsene i Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter og tilhørende 
veiledninger, for eksempel Forskrift om brannfarlig vare av 26. juni 2002 nr. 744 (Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og Beredskap), og Forurensningsforskriften nr. 931 av 1. juni 2004 (Statens 
forurensningstilsyn, Oljevernavdelingen). 

8.3.2 Varme arbeider 

 Ved installasjons-, monterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, 
varmluft, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr, skal arbeidet utføres iht. instruks som gjengitt i 
vilkårenes pkt. 5.2.1.5.  

8.3.3 Vedlikehold av anlegg eller utstyr 

 For sikredes bruk av anlegg eller utstyr gjelder følgende sikkerhetsforskrift: 
- Hvor vedlikehold krever spesiell autorisasjon, benyttes kun autorisert personell. 
- Leverandørens forskrifter for vedlikehold og service skal følges. 
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8.4 FORSIKRINGSSUM OG EGENANDEL 

8.4.1 Forsikringssum 

Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til kr 10 000 000 ved hvert skadetilfelle, og for alle 
skadetilfeller som anses konstatert i et og samme forsikringsår.  
 

Saksomkostninger dekkes i tillegg til forsikringssummen. 
 

8.4.2 Standard og avtalte egenandeler  
 

Egenandelen som benyttes i erstatningsoppgjøret, er avhengig av hvilken bruk det er av arealene. Det 
skilles mellom bruk til boligformål og øvrig areal. 
 
Standard egenandel for boligareal er kr 6 000, og for øvrig areal kr 10 000. 
Det kan avtales andre egenandeler som følger:     

 

 For boligareal For øvrig areal 
Forhøyet egenandel til Kr   10 000 Kr   15 000 
Forhøyet egenandel til Kr   20 000 Kr   25 000 
Forhøyet egenandel til Kr   50 000 Kr   60 000 
Forhøyet egenandel til  Kr 100 000 Kr 100 000 
Forhøyet egenandel til Kr 200 000 Kr 200 000 
Redusert egenandel til Kr     4 000 Kr     6 000 

       

8.5 SIKREDES PLIKTER VED SKADETILFELLE 

Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal meldes selskapet uten ugrunnet opphold. 
 

Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller selskapet, plikter sikrede 
- omgående å gi selskapet alle opplysninger av betydning for sakens behandling. 
- på egen bekostning å utføre de undersøkelser og utredninger selskapet finner nødvendig. 
- på egen bekostning å møte ved forhandlinger eller rettergang. 
 
Hvis sikrede uten selskapets samtykke innrømmer erstatningsplikt eller forhandler om 
erstatningskrav, er dette ikke bindende for selskapet. 

8.6 BEHANDLING AV ERSTATNINGSKRAV 

8.6.1 Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger den avtalte egenandel, påtar selskapet 
seg å: 

 

- utrede om erstatningsansvar foreligger. 
- forhandle med kravstilleren. 
- om nødvendig å prosedere saken for domstolene. 

 

8.6.2 Selskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet selv om 
forsikringssummen derved overskrides. For så vidt gjelder omkostninger til ekstern advokat og annen 
sakkyndig bistand valgt eller godkjent av selskapet, betaler selskapet disse i den utstrekning summen 
av omkostningene og eventuelle erstatningsutbetalinger overstiger egenandelen. 
 

Hvis erstatningskravet og/eller grunnlaget for dette dels omfattes av forsikringen og dels faller 
utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken.  
 

Er selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svares det ikke for 
omkostninger som senere påløper. 

 

8.6.3 Selskapet betaler den del av erstatningen som overstiger egenandelen. Selskapet har rett til å betale 
enhver erstatning direkte til skadelidte. 

 

8.6.4 Har sikrede oversittet ettårsfristen for å gi melding om forsikringstilfellet til selskapet, 
 jf. FAL § 8-5, 1. ledd, har selskapet rett til regress mot sikrede i de tilfellene hvor selskapet har 
utbetalt erstatning direkte til skadelidte. 
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9. RETTSHJELP (FOR PRIVATPERSONER, BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIER) 

9.1 UTGIFTER SELSKAPET ERSTATTER 

9.1.1 I hvilken egenskap sikrede er forsikret  

Selskapet erstatter nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i 
tvist i egenskap av: 
 

- personlig eier av hele den forsikrede faste eiendom, og eiendommen benyttes til boligformål med 
ikke flere enn 4 leiligheter (ikke registreringspliktig næringsvirksomhet), eller 

- borettslag eller sameie, og eiendommen benyttes til boligformål 
  

 Rettshjelputgifter for øvrige juridiske personer som dødsbo, andelslag, stiftelser og lignende erstattes 
ikke - herunder tvist hvor nevnte juridiske personer representerer sikrede. 

  
 Tvist foreligger når et fremsatt krav er bestridt, helt eller delvis. 
  

En tvist anses ikke for å være flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som 
fremmes i flere saker. 

9.1.2 Utgifter til rettsbehandling 

 Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, dekkes bare når utgiftene på forhånd er 
godkjent av selskapet. Utgifter til vitner erstattes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. 
 

 Idømte saksomkostninger erstattes ikke. Rettsgebyr i ankeinstans erstattes heller ikke. Bestemmelsen 
om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. 
Likevel erstattes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod. 

9.1.3 Saksomkostninger ved forlik 

Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har 
blitt tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet hvis det skal 
avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra 
selskapet, går tilkjente saksomkostninger i dommen til fradrag i erstatningen. 

9.1.4 Hvilke domstoler tvisten må høre inn under 

 Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler, jf. Domstolloven § 1, og ha oppstått mens 
forsikringen var i kraft. Dersom saken føres for særdomstol, jf. Domstolloven § 2, men kunne vært 
ført for de alminnelige domstoler, erstattes likevel rettshjelpsutgifter. 

9.1.5 Tvist etter at eiendommen er solgt 

 Hvis den forsikrede faste eiendom er solgt, og forsikringen opphørte i forbindelse med salget, 
erstattes ikke tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier. 

 

 
9.2 FORSIKRINGSSUM OG EGENANDEL 

9.2.1 Forsikringssum 

Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr 400 000 selv om det er flere parter på 
samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpsforsikring i forskjellige selskaper, eller om 
den/de sikrede har rettshjelpdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskaper. 
 
Der det er flere parter på samme side, skal det sendes en samlet oversikt til selskapet over alle parter 
og hvor de er forsikret. 
 
Ved tvist mellom sameiere som er sikret under samme forsikring er forsikringssummen kr 400 000 
totalt for alle parter i tvisten. 
 
Selskapets ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av 
sikredes interesse i saken, hvis utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd. 
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9.2.2 Egenandel 

 Egenandelen er kr 4 000 med tillegg av 20 % av det overskytende.  

9.3 UTGIFTER SELSKAPET IKKE ERSTATTER 

 Selskapet erstatter ikke utgifter ved: 
 

9.3.1 tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv/næringsvirksomhet. 
 

9.3.2 tvist vedrørende solgt eiendom/bolig dekkes ikke for tidligere eier. 
 

9.3.3 tvist som gjelder annen fast eiendom enn den forsikrede eiendom, herunder tvist om fysiske feil og 
mangler og avtaletvister vedrørende eiendom utenfor Norden, som timeshareleiligheter, ferieklubber 
og lignende. 

 

9.3.4 tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, 
krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, deling av bo, oppløsing av det økonomiske fellesskap 
etablert av samboende og oppløsing av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. 

 

9.3.5 tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra tvist i husleieforhold som knytter seg 
til den forsikrede faste eiendom. 

 
9.3.6 tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak 

som gjelder konkurs- eller akkordforhandling hvis sikrede er konkurs- eller akkordskyldner. 
 

9.3.7 tvist som gjelder motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget framdriftsmaskineri, båt, luftfartøy, 
registrert trav- eller galopphest, eller når sikrede er part i egenskap av eier, fører eller bruker av slik. 
Kano, kajakk og seilbrett anses i denne sammenheng ikke som båt. Hangglider og paraglider uten 
motor anses i denne sammenheng ikke som luftfartøy. 

 

9.3.8 straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav i slike saker eller tvist som har utspring i ulovlig 
handling fra sikredes side. Samt sak om erstatningsplikt etter skadeerstatningsloven § 3-3 (visse 
personlige krenkelser), § 3-5 (oppreisning) og § 3-6 (krenking av privatlivets fred). 
 

9.3.9 ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor sikrede søker å erverve rettighet over annen eiendom. 
 

9.3.10  tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den 
administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under 
forvaltningsbehandlingen unntatt fra dekning.  

 

9.3.11 tvist hvor den sikrede er part i styre eller styremedlem. 
 

9.3.12 rettshjelp, dersom tvistegrunnlaget forelå ved forsikringens ikrafttreden. 
 
9.3.13 tvist mellom sameiere. Likevel omfattes tvist mellom eiere i ulike eierseksjoner i samme sameie eller 

andelseiere i samme borettslag. 
 
9.3.14 tvist om det foreligger tvist. 
 
9.3.15 tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige. 
 
9.3.16 tvist med Eika som følge av avslag på rettshjelpdekning. 
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9.4 SKADEOPPGJØR 

9.4.1 Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpsforsikringen i tvist som omfattes av forsikringen, må 
selskapet underrettes snarest mulig og senest ett år etter at advokat er engasjert. Underretningen skal 
skje skriftlig. Hvis advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, 
regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er 
fullt utnyttet eller saken bringes inn for de alminnelige domstoler. 

 

9.4.2 Sikrede velger selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget.  
 

9.4.3 Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig, og bærer selv omkostninger forårsaket 
uten rimelig grunn. Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan selskapet kreve at 
disse benytter samme juridiske og tekniske bistand. 

  

9.4.4 Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under 
forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell 
behandling i særdomstol, eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig 
forvaltningsvedtak. 
 

Ved krav om oppgjør har selskapet den samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan 
advokaten har beregnet sitt salær. Medgått tid skal spesifiseres. Før endelig oppgjør foretas, kan 
selskapet kreve dokumentasjon for at egenandel er betalt. 
 

Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening. 
 

10. YRKESSKADEFORSIKRING 

Dersom forsikringstaker i egenskap av privatperson kortvarig og tilfeldig er å betrakte som arbeidsgiver 
etter Lov om yrkesskadeforsikring, § 2a, hefter Selskapet overfor skadelidte som etter lovens § 2b er å 
betrakte som arbeidstaker. Denne bestemmelsen gjelder også for borettslag, samt deres 
styremedlemmer, i den utstrekning disse er omfattet av loven. Firmaet eller borettslaget plikter likevel 
å tegne særskilt yrkesskadeforsikring for alle arbeidstakere som ikke er ansatt tilfeldig og kortvarig. 
 
Skadeoppgjør, se pkt. 8.5 - 8.6.  

 
 

11. PÅBUD FRA OFFENTLIG MYNDIGHET 

11.1 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

 Forsikringen gjelder  
- ved gjenoppføring på samme byggetomt. 
- ved gjenoppføring på annet sted hvis gjenoppføring på samme byggetomt er hindret ved lovhjemlet 

inngrep. 

11.2 UTGIFTER SELSKAPET ERSTATTER 

 Selskapet erstatter nødvendige merutgifter 
- til utbedring av den skadde del av bygningen eller gjenoppføring av bygningen. 
- til grunnundersøkelser og fundamentering i forbindelse med gjenoppføring av bygning. 
- som ikke direkte vedrører byggearbeidet, men som er en betingelse for at bygningen tillates 

gjenoppført på samme byggetomt, etter erstatningsmessig skade på bygningen (se pkt. 4) 
Utgiftene må være påført som følge av påbud om bygningens utførelse gitt fra offentlig myndighet 
med hjemmel i lov eller offentlig forskrift. 
 
Selskapet kan kreve at påbudet påklages, eller det kan selv påklage det. 
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11.3 UTGIFTER SELSKAPET IKKE ERSTATTER 

Selskapet erstatter ikke: 
 

11.3.1 Utgifter ved påbud som myndighetene hadde hjemmel for å gi, selv om skaden ikke hadde inntruffet. 
 

11.3.2 Utgifter til utgraving/utsprengning av kjeller. 
 

11.3.3 Merutgifter vedrørende bygning som er midlertidig, eller som står foran rivning, ombygging eller 
rehabilitering. 

 

11.3.4 Merutgifter som skyldes at bygning gjenoppføres større enn den skadde. 
 

11.3.5 Tap av nytteareal som følge av påbud, i forhold til den skadde bygning. 

11.4 BEREGNING AV MERUTGIFTER 

11.4.1 Merutgifter ved utbedring/gjenoppføring settes til forskjellen mellom verdien av den forsikrede 
bygning og verdien av en bygning med samme størrelse, men utført i samsvar med påbud. 

 

11.4.2 Merutgifter ved grunnundersøkelser og fundamentering beregnes som for en bygning tilsvarende den 
forsikrede, men utført i samsvar med påbud. 

 

11.4.3 Utgifter som ikke direkte vedrører byggearbeidet, beregnes etter forholdet mellom gulvareal i skadd 
og gulvareal i gjenoppført bygning hvis den bygning som gjenoppføres er større enn den skadde 
bygning. 

11.5 BEGRENSET GJENOPPFØRINGSTID 

 Utbedring/gjenoppføring må være avsluttet innen 5 år etter skaden. Fristen kan forlenges hvis inngrep 
fra offentlig myndighet sinker eller hindrer byggearbeidet. 
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 SÆRVILKÅR 

 
 Bare de særvilkår som er angitt i forsikringsbeviset gjelder for forsikringen 
 

 

N07 AUTOMATISK INNBRUDDSALARMANLEGG - SIKKERHETSFORSKRIFTER 
Forsikringen er overtatt på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter som er nevnt nedenfor  

 overholdes. 
 

1.      Godkjenning  

1.1 Et automatisk innbruddsalarmanlegg (heretter anlegget) installert etter 31.12.2006, må være 
utført i overensstemmelse med "Regler for automatiske innbruddsalarmanlegg” (2006).  
For tidligere installasjoner gjelder hhv. ”Regler for innbruddsalarmanlegg” (1999) eller "Regler for 
automatiske innbruddsalarmanlegg” (1986), utgitt av FG (FG Skadeteknikk).  
1.2 For at anlegget skal være godkjent, skal det være opprettet serviceavtale med det FG-godkjente 
innbruddsalarmforetaket som er nevnt i ferdigattesten i samsvar med det aktuelle regelverket.  
 

2.          Rutinekontroll  
2.1 Anlegget skal minst en gang hvert år besiktiges og kontrolleres av det FG-godkjente 
innbruddsalarmforetaket, i henhold til serviceavtalen.  
2.2 Utført besiktigelse og kontroll skal kunne dokumenteres ovenfor forsikringsselskapet.  
2.3 Mangler eller avvik ved anlegget som påpekes i servicerapport, skal utbedres umiddelbart etter 
mottatt rapport.  
2.4 Utgifter til besiktigelse, kontroll og utbedringer bæres av forsikringstakeren  
 

3.         Drift og vedlikehold  
3.1 Anlegget skal holdes i full driftssikker stand.  
3.2 Det skal innhentes testprosedyrer, service- og vedlikeholdsplaner. Disse skal utarbeides av det FG-
godkjente innbruddsalarmforetaket.  
3.3 All dokumentasjon vedrørende drift og vedlikehold av anlegget, inkludert kontrolljournaler og 
lignende skal alltid være tilgjengelig som en del av internkontrollen. 
  

4.          Ettersyn/Egenkontroll  
4.1 Forsikringstakeren skal utpeke en ansvarshavende og en stedfortreder.  
4.2 Ansvarshavende og stedfortreder skal ha ansvar for å: FG-200:1 1.12.2011 side 53 av 64  
- Gjennomgå nødvendig opplæring fra det FG-godkjente innbruddsalarmforetaket.  

- Sikre at anlegget forblir funksjonsdyktig til enhver tid.  

- Påse at alle punkter i testprosedyrer, service- og vedlikeholdsplaner som er utarbeidet av det FG- 
godkjente innbruddsalarmforetaket gjennomføres i samsvar med de avtalte tidsintervaller.  

- Påse at kontrolljournalen føres, og alle at notater i denne dateres og signeres.  

- Oppbevare anleggets dokumentasjon inkludert kontrolljournal på et egnet sted i virksomheten.  
 

5.         Endring av anlegget  
Ved endringer i rom eller bygninger som er alarmbeskyttet, må det sikres at anleggets effektivitet 
opprettholdes. Endringer eller utvidelser av anlegget må utføres etter gjeldende regler som beskrevet i 
punkt 1.  
 

6.         Utkobling av anlegget – helt eller delvis  
Må anlegget eller deler av dette utkobles eller settes ut av drift for utvidelse, forandring, reparasjon 
eller rengjøring gjelder følgende:  
- Forsikringstakeren må sørge for annen overvåkning i det området anlegget er utkoblet.  

- Selskapet skal underrettes dersom utkoblingen overstiger en tidsperiode på 72 timer.  
 

             Ved ukontrollert utkobling av anlegget på grunn av feil eller uhell gjelder tilsvarende.  
 
7. Forsikringstakeren skal informere eget personell og eventuelt leieboere om at det er installert 

automatisk innbruddsalarmanlegg. 
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N10 AUTOMATISK BRANNALARMANLEGG - SIKKERHETSFORSKRIFTER 
 
Som en del av forsikringsavtalen har selskapet gitt følgende sikkerhetsforskrifter for å forebygge eller 
begrense skader. For automatisk brannalarmanlegg gjelder: 
 

1. Anlegget må være utført og godkjent i overensstemmelse med FGs gjeldende "Regler for automatiske 
brannalarmanlegg", og det må utløse innsats fra et godkjent brannvesen innen nærmere fastsatt 
tidsrom/avstand. FG-ferdigattest for anlegget skal foreligge. 

 

2. Den fastsatte rabatt kan bare beregnes når det foreligger godkjent besiktigelsesrapport som ikke er 
over 15 måneder gammel. Utgiftene ved besiktigelsen bæres av forsikringstakeren. 

 

3. Alarmanlegget skal alltid holdes i full driftssikker stand og være vel vedlikeholdt. Påbudte planer, 
instrukser, journal etc. skal alltid være på plass. 

 

4. Forsikringstakeren skal oppnevne en kyndig og pålitelig person som er ansvarlig for at de gitte 
bestemmelser om drift og vedlikehold blir overholdt, og en stedfortreder for ham. 
Den ansvarshavende skal bl.a. påse at 

 

- detektorene ikke overmales. De skal holdes fri for støv og andre forurensninger og ved 
rengjøring ikke utsettes for vann. 

- det ikke oppsettes permanente eller tilfeldige anordninger som kan hindre eller minske en 
detektors effektivitet. 

- fastsatte prøve- eller kontrollprosedyrer vedrørende anlegget eller dets enkelte deler følges 
nøyaktig. 

- Loggboken skal føres nøyaktig med tidspunkt for, samt omfang og resultat av 
prøver/kontroller. Videre skal driftsforstyrrelser og falske alarmer med tidspunkt, varighet og 
årsak, samt opplysning om hvem som har utbedret feilene, føres i loggboken. Alle notater skal 
signeres. Selskapet og godkjent kontrollør skal ha adgang til å kontrollere loggboken. 

- ingen forandring, ominnredning eller utvidelse må foretas i de beskyttede bygninger uten at 
alarmanleggets effektivitet opprettholdes. Forandringer av anlegget må planlegges og utføres i 
overensstemmelse med forsikringsselskapenes regler. 

- hvor service på anlegget ikke er garantert innen 12 timer, skal det materiell som er nødvendig 
for anleggets driftssikkerhet alltid være tilstede i reserve. 

- følgende bestemmelser overholdes hvis alarmanlegget eller deler av det er ute av funksjon: 
 Før anlegget settes ut av virksomhet, må selskapets samtykke innhentes. 
 Arbeidet må utføres slik at avbrytelsen blir så kortvarig og så lite omfattende som 

mulig. Om mulig må anlegget ikke settes ut av virksomhet om natten. 
 Før anlegget settes ut av virksomhet, skal det kontrolleres at brannslukningsutstyr er 

på plass og klar til bruk. Det kan stilles krav om vakthold og vaktrunder. 
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N11 AUTOMATISK VANNSPRINKLERANLEGG - SIKKERHETSFORSKRIFTER 
 

For rabattgivende automatiske vannsprinkleranlegg gjelder: 

Sprinklerregler for næring      

Dette regelverket, CEA 4001:2000-04, er utarbeidet av den europeiske forsikringskomite, CEA. 
Regelverket er veiledende for alle forsikringsselskap i Europa som gjennom sitt nasjonale 
forsikringsforbund er tilsluttet CEA. Regelverket trådte i kraft 01.04.02 og erstatter CEA 4001:1995-
09. 

I Norge er det Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd, FG, som er utgiver, og dokumentet 
omtales i det daglige som FG-reglene for sprinkleranlegg. 

FG-reglene for sprinkleranlegg finnes på følgende internettadresse: 
 https://www.fgsikring.no/brann/slokkesystemer/krav-til-utstyr/ 

1. Anlegget må være utført og godkjent i overensstemmelse med forsikringsselskapenes gjeldende regler 
for automatiske sprinkleranlegg". Det samme gjelder utvidelse og vesentlige forandringer. 

Eier plikter å dokumentere at sprinkleranlegg er installert og driftes i henhold til gjeldende lover og 
forskrifter. Tilsynet i brannvesenet krever en kontrollrapport fra kvalifisert kontrollør. I Norge er det i 
dag kun godkjente FG-kontrollører som kan dokumentere tilstrekkelig kunnskap.  

FG har utviklet en database for registrering av rapporter etter kontroll av sprinkleranlegg og av 
prosjekteringsrapporter ved planlegging av nye sprinkleranlegg.  

Det er FG-godkjente foretak, landets brannvesen og forsikringsselskaper som har tilgang til 
sprinklerdatabasen ESS. Systemet er utviklet med det formål å gi forsikringsselskapene et egnet 
verktøy for enkel og rask tilgang til rapportene for derved å kunne foreta en riktig tariffering av den 
aktuelle bygning. I tillegg har landets brannvesen tilgang til databasen, for enkelt å fremskaffe 
kunnskap og dokumentasjon om aktuelt sprinkleranlegg til bruk ved tilsyn. 

 

2. Periodisk inspeksjon 
 

Sprinkleranlegg skal kontrolleres periodisk, minst en gang pr år, av godkjent kontrollør. 
Inspeksjonsrapporten skal bekrefte at anlegget er i overensstemmelse med reglene, godt vedlikeholdt 
og i full operativ stand. Alle feil og mangler skal listes opp i inspeksjonsrapporten og utbedres innen 
en tidsfrist satt av berørt myndighet. 
 

3.          Kontrollrapporten skiller klart mellom de feil og mangler som regnes som avvik og må rettes, og de  
 som klassifiseres som anmerkninger. 

 

Den fastsatte rabatt kan bare beregnes når det foreligger FG- godkjent besiktigelsesrapport for 
anlegget som er registrert i sprinklerdatabasen ESS.  Rabatten beregnes ut fra den karakter 
vannsprinkleranlegget oppnår ved besiktigelse gjennomført av godkjent personell. Utgiftene til 
besiktigelse bæres av forsikringstakeren. 
 

4. Sprinkleranlegget skal alltid holdes i full driftssikker stand og være vel vedlikeholdt. Påbudte planer, 
instrukser, journal etc. skal alltid være på plass. 
 

5.  Forsikringstakeren /anleggseieren skal utpeke en ansvarlig person og en stedfortreder, som etter å ha 
fått nødvendig opplæring av det 
godkjente sprinklerfirmaet, skal sikre at anlegget forblir funksjonsdyktig.  
Navn, adresse og telefonnummer til den ansvarlige personen og til stedfortrederen, skal slås opp på et 
lett synlig sted i sprinklerrommet. 
 

Eieren skal sørge for at: 
 

- sprinkleranlegget til enhver tid tilfredsstiller reglene. 
- sprinkleranlegget er funksjonsdyktig til enhver tid. 
- anlegget blir kontrollert, vedlikeholdt og prøvd iht. leverandørens instruks og disse reglene. 
- anlegget blir inspisert iht. kontrakt, minst en gang årlig, av forsikringsgodkjent instans. 
- alle feil og mangler blir korrigert innen en tidsfrist satt av berørt myndighet. 
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6. Forandring, ominnredning eller utvidelse av de sprinklerbeskyttede bygninger må ikke finne sted med  
mindre sprinkleranleggets effektivitet opprettholdes. 
 

Forandringer ved et installert sprinkleranlegg må utføres av et godkjent sprinklerfirma. I alle tilfeller 
skal tegninger over forandringene være approbert av selskapet eller kontrollinstansen. 
Ved vesentlige forandringer/utvidelser skal disse besiktiges av sprinklerkontrolløren snarest mulig 
etter at arbeidet er utført. 
Forsikringstakeren skal underrette selskapet om forandring eller nyoppføring av usprinklede bygg 
innenfor 10 m avstand fra sprinklerbeskyttet bygning, med mindre det er oppført brannvegg av mur 
eller betong mellom byggene. 
 

7. Hvis anlegget eller del av dette settes ut av virksomhet gjelder følgende: 
 

- Før sprinkleranlegget settes ut av virksomhet, må selskapets samtykke innhentes og brannvesen 
varsles. 

- Arbeidet må utføres slik at sprinkleranlegget kortest mulig tid er ute av virksomhet. Om mulig må 
anlegget ikke settes ut av virksomhet om natten. Så lite som mulig av anlegget stenges under 
arbeidet. 

- Før anlegget settes ut av virksomhet, skal den ansvarshavende ha forvisset seg om at det øvrige 
brannslokkingsutstyr er i full orden og ferdig til øyeblikkelig bruk. 
Det må etableres en hensiktsmessig kontrollordning med jevnlige vaktrunder i de lokaler hvor 
anlegget er avstengt. Lokaler hvor det ikke jevnlig er folk tilstede, må kontrolleres også i 
arbeidstiden. 

- Røyking skal strengt forbys. 
 

8. Skade på ting ved feilaktig utløsning av godkjent automatisk slokkeanlegg: 
 

Selskapet svarer for skade som følge av plutselig og uforutsett utstrømning av slokkemiddel fra 
slokkeanlegget og dettes tilførselsledning fra anleggets hovedstengningsventil - alt innenfor 
bygningen. 

 
 

N12 AUTOMATISK VANNTÅKEANLEGG – SIKKERHETSFORSKRIFT 
 

For rabattgivende automatiske vanntåkeanlegg gjelder: 
 

1. Planen for anlegget skal på forhånd være godkjent av forsikringsselskapet. Anlegget må være 
installert av autorisert rørlegger som innehar sentral godkjenning for prosjektering og utførelse fra 
Statens bygningstekniske etat for automatiske brannslokkingsanlegg. Anlegget kan være prosjektert 
av andre med tilsvarende sentral godkjenning. Det samme gjelder utvidelse og vesentlige 
forandringer. 

 

2. Ved dimensjonering av anlegget skal k faktor legges til grunn. Vannforbruk per dyse i lengst avstand 
fra vanntilførsel beregnes ut fra trykk i forhold til k faktor. Det må kunne bevises at slokkedyser brukt 
i anlegget er like gode eller bedre enn sprinklerdyser.  

 

3. Anlegget skal kontrolleres av kompetent kontrollør minst en gang pr. år.. 
 

 

4. Vanntåkeanlegget skal alltid holdes i full driftsikker stand og være vel vedlikeholdt.  Påbudte planer, 
instrukser, journal etc. skal alltid være på plass. 

 
5. Forsikringstakeren skal oppnevne en kyndig og pålitelig person eller firma som er ansvarlig for at de 

gitte bestemmelser om drift og vedlikehold blir overholdt.  Denne person eller firma skal ha relevant 
opplæring fra installasjonsfirma eller leverandørfirma, i drift og vedlikehold av anlegget. 

 

Den ansvarshavende skal påse at: 
 

-  hovedventil er plombert i åpen stilling til all tid 
-  styringskap for anlegget, både det elektriske og vannsentral, skal være fritt for vedkommende ting. 
-  ved anlegg hvor trykkøkningstank brukes skal trykket og vannivå på vannbeholder sjekkes, samt 

manometer på trykkflaske/kompressor og tilkoblinger sjekkes. 
-  ved anlegg hvor trykkøkningspumper brukes skal de prøvestartes hver uke for å forsikre om at 

tilstrekkelig kraft er tilstede til full drift av anlegget 
-  dysene ikke er tildekket, har fysiske skader eller at det eksisterer forhold som reduserer 

slokkeanleggets effektivitet 
-  rørsystemet med oppheng er uskadd 
-  vannforsyningen sjekkes hvert år og filteret rengjøres 
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-  deteksjonsanlegget er sjekket hvert halvår 
- journal blir ført for foretatte kontroller og prøvninger, over feil, mangler og forhold som kan 

svekke anleggets effektivitet, og over alle utløsninger av anlegget med angivelse av årsak, samt at 
skjema over enhver utløsning, lekkasje, brudd og lignende blir fylt ut og sendt til anleggets 
ansvarshavende. 

-  påbudt reservemateriell er til stede til enhver tid, se pkt. 6 under. 
 

6. Såfremt slokkeanlegget er avhengig av elektrisitet skal deteksjonsanlegget være utstyrt med back-up 
batterier for å sikre mot strømbrudd.  Pumper og lignende må kobles direkte til pålitelig 
strømtilførsel.  

  

7. Det skal alltid være reserveforråd av slokkedyser avpasset etter installasjonens størrelse og art. Andre 
reservedeler som manometer, slanger og tilkoblinger og lignende kan også kreves. 

 

 
8. Forandring, ominnredning eller utvidelse av de slokkingsbeskyttende bygninger må ikke finne sted 

med mindre slokkeanleggets effektivitet opprettholdes. 
 

Forandringer ved et installert slokkingsanlegg må utføres av tidligere nevnt godkjent personell.  I alle 
tilfeller skal tegninger av forandringer være approbert av selskapet eller kontrollinstansen. 
Ved vesentlige forandringer/utvidelser skal disse besiktiges av kontrolløren snarest mulig etter utført 
arbeid. 
Forsikringstakeren skal underrette selskapet om forandring eller nyoppføring av bygg uten 
slokkingsanlegg innenfor 10 m avstand fra slokkingsbeskyttet bygning, med mindre det er oppført 
brannvegg av mur eller betong mellom byggene. 

 

9. Hvis anlegget eller del av dette settes ut av virksomhet gjelder følgende: 
 

- Før slokkeanlegget settes ut av virksomhet må selskapets samtykke innhentes og brannvesen 
varsles. 

- Arbeidet må utføres slik at slokkeanlegget kortest mulig er ute av virksomhet.  Om mulig skal ikke 
anlegget settes ut av virksomhet på natten. Så lite som mulig av anlegget stenges under arbeidet. 

- Før anlegget settes ut av virksomhet skal ansvarshavende forvisse seg om at det øvrige 
brannslokkingsutstyr er i full orden og klart til øyeblikkelig bruk.  Det må etableres en 
hensiktsmessig kontrollordning med jevnlige vaktrunder i de lokaler hvor anlegget er avstengt.  
Lokaler hvor det ikke jevnlig er folk til stede, må kontrolleres også i arbeidstiden. 

- Røyking skal strengt forbys. 
 

10. Skade på ting ved feilaktig utløsning av godkjent automatisk slokkeanlegg: 
 

Selskapet svarer for skade som følge av plutselig og uforutsett utstrømming av slokkemiddel fra 
slokkeanlegget og dettes tilførselsledning fra anleggets hovedventil – alt innenfor bygningen. 

 
 
N14 BYGG UNDER OPPFØRING 
  

    I byggetiden fram til ferdigstillelse gjelder følgende endringer i forhold til Huseiervilkårene.  
               

1.  HVA SOM ER FORSIKRET 
 

1.1 Forsikringen omfatter sikredes risiko for:   
- utførte bygge-, anleggs-, monterings- og installasjonsarbeider. 
- materialer og utstyr som er losset på forsikringsstedet og som skal inngå i arbeidet. 
- materialer og utstyr byggherren har betalt forskudd for, men som ennå ikke er levert på 

forsikringsstedet. 
 

Sikkerhetsforskrift, se huseiervilkårenes pkt. 5.2.  
 

1.2 UTOVER FORSIKRINGSSUMMEN OMFATTER FORSIKRINGEN OGSÅ: 
 

1.2.1 Ryddingsutgifter 
Utgifter til rivning, rydding og bortkjøring av verdiløse rester av skadde ting med inntil   
kr 1 000 000. 
 

1.2.2 Prisstigning etter skade 
Påløpte ekstrautgifter på grunn av prisstigning etter skadedag, begrenset til 20 % av erstatningen for 
hver skadde ting, se pkt. 7.6. 
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1.2.3 Rekonstruksjon 
Utgifter til nødvendig rekonstruksjon av manuskripter, yrkestegninger og beregninger, arkiver, 
registre, kartoteker, forretningsbøker, datafiler og - program etter erstatningsmessig skade. 
Rekonstruksjon må foretas innen 2 år. 
Erstatningen er begrenset til kr 100 000. 
 

1.2.4 Ansvar 
Forsikringen gjelder også ansvar i egenskap av byggherre. Selskapets samlede erstatningsplikt er 
begrenset til kr 10 000 000 ved hvert skadetilfelle, og for alle skadetilfeller som anses konstatert i ett 
og samme forsikringsår. 

  

 
1.2.5 Forsering 

Merkostnader som følge av reparasjon av skadede ting på overtid og ved helligdagsarbeid, ved 
forsendelse av skadede ting som il-, ekspress- eller flyfrakt, samt annen lignende forsering, med 20 % 
av forsikringssummen for de skadde ting, høyst kr 500 000. 

 

1.3 FORSIKRINGEN OMFATTER IKKE: 
 

1.3.1 Boder, brakker, verksteder, containere, kompressorhus, redskaper, verktøy, tilriggingsutstyr, og øvrig 
utstyr som anvendes for arbeidets gjennomføring, men som ikke skal inngå i bygget eller anlegget. 

  

1.3.2 Kraner 
 

1.3.3 Eksisterende bygning, bygningskonstruksjoner eller anlegg. 
 Når det er nevnt i polisen erstattes likevel eksisterende bygg som gjennomgår omfattende 

rehabilitering, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner. Dette gjelder tiltak 

som kommer inn under plan- og bygningslovens § 93(Tiltak som krever søknad og tillatelse). For 
eksempel vil tak, reisverk, bærende konstruksjoner, grunnmur og eventuelt fasade som står igjen av 
eksisterende bygningskropp være omfattet av forsikringen. 

 

 1.3.4 Merutgifter som skyldes påbud fra offentlig myndighet. 
 

1.3.5 Penger og verdipapirer 
 

1.3.6 Sjø- og luftfartøyer og maskiner med egen fremdriftsmotor. 
 

1.3.7. Avbruddstap av enhver art og utgifter til provisoriske tiltak for å begrense avbruddstap, dagmulkt o.l.,  
 kostnader ved omgjøring av feilaktig eller på annen måte ikke kontraktsmessig utført arbeid, eller  
 andre økonomiske følgeskader utover det som er avtalt etter punktene 1.2.1 – 1.2.5 i dette særvilkår. 

 

2. EGENANDELER 
Egenandelen ved skade er som angitt i forsikringsbeviset under avtalt egenandel for: 
Øvrig areal. 

 
 
 

N21 DRIVSTOFFPUMPER 
Førsterisiko 
Selskapet erstatter brannskader og skadeverk på drivstoffpumper inkl. fundamenter. 
 

Selskapet erstatter ikke skader forårsaket av motorkjøretøy som etter Bilansvarsloven skal være 
forsikret. 
 

Skadeverk skal meldes til politiet. 
 

Egenandel ved skade er 10 % av den beregnede skade, min. avtalt egenandel for skade på bygningen i 
huseierforsikringen. 
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N25  TANKFORSIKRING 
Førsterisiko 
Forsikringen omfatter tank og/eller innhold. 
 

1. DEFINISJON 
Med tank forstås foruten selve tanken, uansett størrelse, også tilknyttede rørledninger fra tanken til 
og med nærmeste ventil. 
 

2. SELSKAPET SVARER FOR PLUTSELIG OG UFORUTSETT SKADE 
 

2.1 Skade på selve tanken som følge av konstruksjons- eller materialfeil eller annen uforutsett hendelse. 
 

2.2 Skade på eller tap av innholdet i tanken.  
 

2.3 Tyveri i forbindelse med innbrudd i tank. 
 

Selskapet erstatter under denne dekning ikke skade som utstrømmende væske gjør på andre ting. 
 

3. SELSKAPET ERSTATTER IKKE SKADE 
 
3.1 på tanken som skyldes slitasje, korrosjon, gradvis forringelse eller normal bruk. 
 

3.2 som følge av langsom uttrengning av væske (diffusjon). 
 

3.3 gjennom normalt svinn. 
 

3.4 på væsken ved blanding av tilstedeværende råvarer eller produkter ved væskens behandling eller 
lagring. 

 

3.5 som leverandøren eller andre er ansvarlige for i henhold til kontrakt eller avtale, med mindre 
forsikringstakeren kan godtgjøre at den ansvarlige ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser. 

 
4. SIKKERHETSFORSKRIFTER OG TEKNISKE BESTEMMELSER 
4.1 Tanken skal være slik utført, eller forsynt med slik anordning, at faren for sprekkdannelser som følge 

av overtrykk er så vidt mulig eliminert. 
 

4.2 Ved påfylling og tapping - likevel minst en gang årlig - skal væskekvantiteten i tank som rommer mer 
enn 50 m3 måles og journalføres så vel før som etter påfylling, respektive tapping. 
Journalen skal framlegges ved inntruffet skade og for øvrig når selskapets representant måtte forlange 
det. 
 

Bestemmelsene gjelder likevel ikke for tanker med kontinuerlig tapping. For slike tanker må kontroll 
av normal lekkasje eller svinn skje på annen hensiktsmessig måte. 

 

5. EGENANDELER 
Hvis ikke annet er avtalt, er egenandelen ved skade som avtalt for huseierforsikringen. 
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N26   BOLIGSELSKAP - SKADEDYRFORSIKRING 
  

1. Hvem forsikringen gjelder for 
Forsikringen gjelder for den som er angitt som i forsikringsbeviset, forsikringstaker. 

 
2. Hvor forsikringen gjelder 

Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset, forsikringsstedet. 
 

3. Hva forsikringen omfatter 
 
Forsikringen omfatter hovedbygning med boenhet jf. pkt. 2 og fullverdiforsikrede sidebygninger uten 
boenhet som er registrert med bolig- eller fritidsformål hos kartverket. Bygninger eller deler av 
bygninger som brukes til nærings- eller landbruksformål er ikke omfattet. 

 
4. Forsikringen dekker 

 
4.1 Nedbrytning forårsaket av råtesopper og skade forårsaket av skadedyr. 
 
4.2 Bekjempelse av skadeinsekter samt innvendig bekjempelse av mus og rotter etter påvist aktivitet. 

 
Med bekjempelse menes reduksjon eller utryddelse. Selskapet avgjør hvilken metode som skal 
benyttes for å oppnå en reduksjon eller utryddelse. 
 

4.2.1 Selskapet avgjør om avdekning eller tilkomstarbeider er nødvendig for bekjempelsen. 
 

5. Forsikringen dekker ikke 
 

5.1 Råteskade på dører, vinduer og lekter på yttervegg/tak og alt annet utvendig treverk. 
 

5.2 Blåved, muggsopp eller andre forhold som bare er skjemmende for bygningens utseende.  
 

5.3 Bekjempelse av skadeinsekter og innvendig bekjempelse av mus og rotter, se punkt 4.2, når 
aktiviteten har startet før avtalen begynte å løpe og heller ikke bekjempelse av aktivitet etter at avtalen 
har opphørt, selv om aktiviteten startet i forsikringstiden. Likevel dekkes bekjempelse av aktivitet 
oppdaget etter avtalestart dersom gjeldende bygningsforsikring ved aktivitetens start hadde dekket 
bekjempelsen. 

 
Den del av skade på bygning som utviklet seg før avtalen begynte å løpe, og heller ikke skadeutvikling 
etter at avtalen har opphørt. 
 

5.4 Kostnader til kontroll, vedlikehold, forbedringer og behandling av forebyggende karakter, herunder 
tetting av bygningen mot skadedyr. 
 

5.5 Innbo og løsøre. 
 
5.6 Skade på bygningens isolasjon når det ikke kan påvises svekket isolasjonsevne. 
 
5.7 Fjerning av døde skadedyr, eller deres etterlatenskaper når det ikke er konstatert lukt- eller 

bygningsskader, og heller ikke preparater brukt til bekjempelse. 
 
5.8 Skade som skyldes kjæledyr eller husdyr i landbruket. 
 
5.9 Følgeskader eller indirekte tap, som fraflytting, tapte leieinntekter, skade på person eller løsøre, 

brann- eller vannskade grunnet skadedyr, svekket evne til å oppfylle forpliktelser, markedsmessige 
reaksjoner og lignende. 

 
5.10 Ekstrakostnader til transport og reisetid ved inspeksjon og bekjempelse for fritidshus, når det ikke er 

mulig å nå forsikringsstedet med bil. 
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6. Skadeoppgjør 
FAL § 6 1 er fraveket. I stedet gjelder 
 
6.1 Skademelding 
Skade skal meldes til Norsk Hussopp Forsikring uten ugrunnet opphold. Sikrede mister retten til 
erstatning dersom kravet ikke er meldt Norsk Hussopp Forsikring innen ett år etter at sikrede fikk 
kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jf. FAL § 8 5. 
 
6.2 Alternative oppgjørsformer 
Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved 
- Kontantoppgjør 
- Reparasjon  
- Gjenoppføring 
- Bekjempelsestiltak 
 
 
Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det selskapet måtte betale for reparasjon eller 
gjenoppføring. Selskapet kan avgjøre hvilken oppgjørsform, leverandør, reparatør som skal benyttes. 

 
Egeninnsats som avtales med skadebehandler honoreres med kr 250 per time. 

 
Se også bestemmelsen om skjønn i punkt 6.8. 
 
6.3 Skade- og verdiansettelse 

 
Skaden settes til kostnadene ved reparasjon av skadet bygning til samme – eller i det vesentlige samme – 
stand som før skaden inntraff, beregnet etter kostnadene på skadedagen. 
 
Skaden kan ikke settes høyere enn gjenoppføringskostnaden på tilsvarende ny bygning, fratrukket 
gjenverdier etter at skaden inntraff, regnet etter samme regel.  
 
6.4 Kostnader som er unntatt, er: 

 
6.4.1 Merkostnader ved byggemåte og utstyr som er urasjonelle etter dagens byggeskikk. 

 
6.4.2 Kostnader sikrede pådrar seg for å påvise skade, og deltakelse ved befaringer. 

 
6.4.3 Bekjempelse eller reparasjon uten på forhånd å ha innhentet samtykke fra Norsk Hussopp 

   Forsikring. 
 

6.5 Prisstigning 
Prisstigning erstattes for den tid det normalt vil ta å reparere skaden eller gjenoppføre bygningen, 
begrenset til 24 måneder. Prisstigningen beregnes i forhold til prisnivået på skadedagen og den 
gjennomsnittlige endring i Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks. 
 
6.6 Erstatningsoppgjør 
Erstatningen beregnes etter reglene i punkt 6.3. 
 
MVA erstattes bare dersom kostnaden er pådratt og sikrede fremlegger dokumentasjon på det. 
 
6.7 Selskapets renteplikt 
Sikrede har i tillegg krav på renter av erstatningen i samsvar med reglene i FAL § 8-4. 
 
6.8 Skjønn 
Fastsettelse av skadebeløp og gjenoppføringskostnad avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller selskapet 
krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår, punkt 2, får i så fall anvendelse. 

 
7.  Egenandel 
Med mindre annet fremgår i forsikringsbeviset er egenandelen for hvert skadetilfelle: 
- kr 4 000 ved bygningsskade eller bekjempelse i inntil 2 boenheter 
- kr 10 000 ved bygningsskade eller bekjempelse i 3 eller flere boenheter. 
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8.  Identifikasjon 
Handlinger og unnlatelser fra sikredes ektefelle som bor sammen med sikrede, personer som sikrede lever 
sammen med i et fast etablert forhold, eller sikredes representant (styre, beboer, bruker, leietaker) får 
samme virkning for sikredes rettigheter etter forsikringen som om handlingen eller unnlatelsene var 
foretatt av sikrede selv, jfr. Forsikringsavtaleloven § 4-11. 

 
9. Sikkerhetsforskrifter og endringer av risiko 
Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler fastsatt for å forebygge eller begrense skade. Dersom sikrede 
har forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller unnlatt å påse at de overholdes, kan retten til 
erstatning bortfalle helt eller delvis, jf. FAL § 4-8. 
 
9.1 Sikrede har en plikt til å etterse og vedlikeholde forsikret eiendom. Rehabilitering og utskifting av 
bygningsdeler eller tekniske installasjoner forutsettes gjort iht. produsentens vedlikeholdsplan og 
produktets forventede levetid.  
 
9.2 Sikrede plikter å utbedre feil ved utvendig tak og vegger. Manglende eller skadde 
takstein/plater/tekking, løse beslag, råteskader på ytterkledning, åpninger i yttervegg, synlige lekkasjer, 
feil og mangler skal utbedres umiddelbart for å forebygge skader. 
 
9.3 Sikrede plikter å følge de pålegg selskapet gir om vedlikehold og utbedring av mangler. Arbeider skal 
utføres uten ugrunnet opphold i henhold til offentlige forskrifter, og ved hjelp av kvalifiserte fagfolk. 
 
9.4 Ombygging eller byggutvidelse skal være meldt til og godkjent av offentlig myndighet i henhold til 
plan- og bygningsloven, eller annen relevant instans dersom bygningen er utenfor Norge. Arbeidene skal 
utføres i henhold til godkjente tegninger og materialbeskrivelser og med ansvarshavende som 
tilfredsstiller de krav til kompetanse som er stilt i godkjenningen. Reparasjon og ny installasjon av VVS-
anlegg skal alltid utføres av godkjent/sertifisert håndverker. 
 
10. Andre bestemmelser om forsikringsavtalen 
Forhold i forsikringstiden. 

 
10.1 Selskapet har til enhver tid rett til å besiktige forsikret bygning. Besiktigelsen skjer uten kostnad for 
sikrede. Besiktigelsesrapporten er til selskapets eget bruk. Den er ikke å anse som noen garanti for at det 
ikke finnes mangler eller skader.  
 
10.2 Selskapet kan etter utført besiktigelse la være å fornye forsikringen ved første forfall. Dette med 
bakgrunn i at bygningen risikomessig ikke egner seg for forsikring. 
 
10.3 Sikrede plikter å legge forholdene til rette eller etterkomme instrukser slik at takstmann eller 
skadedyrbekjemper får utført inspeksjon eller bekjempelse i forsikret bygning på en effektiv måte 
innenfor ordinær arbeidstid. 

 
 

N27   BOLIGSELSKAP – PLUSSDEKNING 
 

Hvis det fremgår av forsikringsbeviset at forsikringen inneholder Boligselskap Plussdekning, er 
forsikringen utvidet med punktene under. Skader ved sopp og råte er unntatt uansett årsak. 
For øvrig gjelder forsikringsvilkår huseier punkt 1 til og med 7.  

 
1. Hva forsikringen omfatter 

 
Bygning som er nevnt i forsikringsbeviset. Andre frittliggende bygninger på eiendommen er ikke omfattet. 
Forsikringen gjelder ikke for bygning som benyttes til annet enn boligsammenslutninger, eller hvor  
byggets hoveddel er regulert til annet enn boligformål. 
 
Kriminalitetsforsikring. 
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2. Forsikringen er utvidet til å dekke 
 

2.1 Plutselige og uforutsette følgeskader etter utett bygning. 
Skade som erstattes: 
 
2.1.1 Plutselig og uforutsett følgeskade etter utett yttertak: 
Plutselig og uforutsett følgeskade på bygning eller bygningskomponent ved vanninntrenging gjennom  
utett yttertak. Forsikringen gjelder kun når bygningens taktekking er 40 år eller yngre.  

 
Hva erstattes ikke: 
- Utbedring av skade på alle sjikt/komponenter fra og med underside av øverste takstol/sperre og  
oppover. 
- Skade ved vann som har trengt inn i bygning gjennom tak/takgjennomføring på bygningsdel eller  
bygningskomponent eldre enn 40 år. Dersom taket/bygningsdelen på vanninntrengingsstedet har ulik  
alder, legges eldste alder til grunn. 

 
2.1.2 Plutselig og uforutsett følgeskade etter utett vegg: 
Plutselig og uforutsett følgeskade på bygning eller bygningskomponent ved vanninntrenging gjennom  
utettheter i yttervegg over terreng. Forsikringen gjelder kun når den utette bygningskomponenten er  
yngre enn 40 år. 
 
Hva erstattes ikke: 
- Utbedring av selve utettheten. 
- Skade ved vann som har trengt inn i bygning gjennom bygningsdel eller bygningskomponent eldre enn  
40 år. Dersom bygningsdelen på vanninntrengingsstedet har ulik alder, legges eldste alder til grunn. 

 
2.2 Plutselig og uforutsett følgeskade av håndverks-/entreprenørfeil, som er utført av autorisert 
håndverker eller entreprenør med eget organisasjonsnummer. Forsikringen gjelder i inntil 10 år etter at 
arbeidet er ferdigstilt, og følgeskaden må ha oppstått i forsikringstiden.  
Erstatningen er begrenset til kr 10 000 000 

 
Vi erstatter: 
- Følgeskader på bygning som følge av materialfeil, konstruksjonsfeil, prosjekteringsfeil eller uriktig 
montasje  
 
Hva erstattes ikke: 
- Utbedring av selve mangelen (håndverks-/entreprenørfeilen). 
- Feil og mangler som var kjent før forsikringen ble opprettet. 
- Kosmetiske skader som flekker, riper, avskallinger, mindre hakk og merker, samt knirk i gulv. 
- Skade som inntreffer i reklamasjonstiden, hvis det ikke er reklamert i tide ovenfor 
håndverker/entreprenør. 

 
2.3 Kriminaltetsforsikring 
Forsikringen omfatter direkte økonomiske tap som boligselskapet påføres ved at styre-/varamedlemmer 
eller forretningsfører har forsøkt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved å utføre en handling 
eller unnlatelse som er straffbar etter straffelovens bestemmelser og som med overveiende sannsynlighet 
har gjort seg skyldig i en eller flere av følgende straffbare handlinger overfor sikrede: 
- Underslag, tyveri, bedrageri, utroskap eller dokumentfalsk i henhold til straffeloven av 20. 
mai 2005 nr. 28 
- handling etter straffeloven av 20. mai 2005 nr. 28 §§ 387, 388 og 389 (korrupsjon) når handlingen også 
er omfattet av straffebestemmelsene knyttet til underslag, tyveri, bedrageri, utroskap eller dokumentfalsk 
 
Med direkte økonomisk tap menes det pengebeløp eller verdien av den gjenstand eller interesse som er 
frarøvet sikrede ved en handling eller unnlatelse som angitt ovenfor. Tapet erstattes selv om 
gjerningsmannen var sinnssyk eller bevisstløs i gjerningsøyeblikket, jfr. Straffeloven §20. 
 
Forsikringen omfatter bare tap som konstateres og skriver seg fra handlinger foretatt i forsikringstiden 
eller senest 12 måneder etter at forsikringsavtalen har opphørt, forutsatt at tapet er en følge av handling 
eller unnlatelse som er foretatt i forsikringstiden. Tapet anses konstatert på det tidspunkt sikrede 
oppdaget, eller burde ha oppdaget, den straffbare handling eller unnlatelse. 
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Hva erstattes ikke: 
- erstatningsansvar overfor tredjemann  
- indirekte økonomisk tap eller følgetap, herunder tapt fortjeneste. 
- tap som skyldes handlinger eller unnlatelser som har tjent til å dekke tap som skyldes straffbare 
handlinger eller unnlatelser foretatt før forsikringstidens begynnelse. 
 
Forsikringssummen er begrenset til kr 250 000 pr. skadetilfelle.  
 
 

 
N90 STYREANSVARSFORSIKRING FOR BORETTSLAG/ BOLIGSAMEIER 
 

1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 
Forsikringen gjelder for samtlige medlemmer og varamedlemmer i styret i det borettslag/ boligsameie 
som er nevnt i forsikringsbeviset. 
 

2. HVA STYREANSVARSFORSIKRINGEN OMFATTER 
Forsikringen omfatter sikredes personlige, rettslige erstatningsansvar for formueskade, som sikrede 
volder i egenskap av medlem/ varamedlem i styret i det borettslag/ boligsameie som er nevnt i 
forsikringsbeviset. 
Med ”formueskade” menes økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller 
ting. 
 

Forsikringen omfatter således ikke ansvar for personskade eller tingskade, herunder økonomisk tap 
som følge av slik skade. 
 

3. HVA STYREANSVARSFORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 
  Forsikringen omfatter ikke ansvar 
 

3.1 for tap i sikredes egen formue 
 

3.2 for formueskade som følge av forurensning eller deponering av avfall. 
 

3.3 for formueskade voldt ved forsett. 
 

3.4 for tap som følge av overtredelse av bestemmelser om skatte- og avgiftstrekk og betaling. 
 

3.5 for formueskade voldt ved utroskap eller annet uredelig forhold. 
 

3.6 for ærekrenkelser eller oppreisning, herunder etter Lov av 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning  
§§ 3–5 og 3–6 eller for bøter og lignende, herunder ” Punitive Damages «eller» Exemplary Damages ”. 

 

3.7 for formueskade som skyldes at sikrede har forsømt å tegne, eventuelt holde i kraft, adekvate 
forsikringsordninger. 

 

3.8 for erstatningskrav som er begrunnet med at sikrede har skaffet seg eller andre en uberettiget 
vinning. 

 

3.9 for erstatningskrav mellom sikrede under samme forsikring. 
 

3.10  for erstatningskrav som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti. 
 
4. NÅR STYREANSVARSFORSIKRINGEN GJELDER 
4.1 Hvis ikke annet er avtalt, må 

- erstatningsansvaret for formueskaden være reist mot sikrede eller selskapet i forsikringstiden, og 
- grunne seg på handling eller unnlatelse foretatt etter at forsikringen trådte i kraft. 

 

4.2 Erstatningskravet anses reist på det tidligste av følgende tidspunkt: 
- Når sikrede eller selskapet første gang mottar skriftlig krav om erstatning. 
- Når sikrede eller selskapet første gang mottar skriftlig melding vedrørende omstendigheter som 

kan ventes å føre til at erstatningskrav blir reist mot sikrede eller selskapet 
 

4.3 Dersom kravet grunner seg på unnlatelse, regnes unnlatelsen i tvilstilfelle som foretatt den dag 
handlingen senest måtte være foretatt om tapet skulle vært unngått. 

 

4.4 Alle erstatningskrav som fremsettes mot en eller flere sikrede som følge av samme handling eller 
unnlatelse, regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt det første kravet reises, jf. pkt. 
3.2. 
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4.5 Forsikringen omfatter også erstatningskrav som blir varslet eller fremsatt etter at sikredes funksjon 
har opphørt, forutsatt at kravet grunner seg på handlinger eller unnlatelser foretatt før 
opphørstidspunktet. 

 
5. FORSIKRINGSSUM OG EGENANDEL 
5.1 Avtalt forsikringssum utgjør selskapets samlede utbetalingsplikt, inklusive saksomkostninger for alle 

erstatningskrav for formueskader som reises mot sikrede i løpet av ett og samme forsikringsår. 
 

5.2 Sikredes egenandel er kr 6 000 
 

ved hvert skadetilfelle, mens den samlede egenandel for alle sikrede som gjøres ansvarlig for de 
samme handlinger eller unnlatelser er begrenset til kr 24 000. 

 
6. SIKKERHETSFORSKRIFTER 

Følger ved overtredelse av sikkerhetsforskrift og andre personers handling med virkning for sikrede, 
se pkt. 5.1, 5.4 og 5.5 i vilkåret for Huseier. 

  
7. SIKREDES PLIKTER VED SKADETILFELLE 

Formueskade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal meldes selskapet snarest mulig.  
Når erstatningskrav er reist mot sikrede, plikter sikrede 

- omgående å gi selskapet alle opplysninger av betydning for sakens behandling. 
- vederlagsfritt å utføre de undersøkelser og utredninger som selskapet finner nødvendig, samt 

møte ved forhandlinger og rettergang. 
 

Hvis sikrede uten selskapets samtykke innrømmer erstatningsplikt eller forhandler om 
erstatningskrav, er dette ikke bindende for selskapet. 

 
8.  BEHANDLING AV ERSTATNINGSKRAV 

Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger den avtalte egenandelen, tilligger det 
selskapet å 

- utrede om erstatningsansvar foreligger 
- forhandle med kravstilleren 
- om nødvendig å prosedere saken for domstolene 

Selskapet betaler de nødvendige omkostninger for avgjørelse av erstatningsspørsmålet, jf. dog pkt. 
5.1. 
 

Hvis erstatningskravet og/ eller grunnlaget for dette dels omfattes av forsikringen og dels faller 
utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er selskapet villig til å 
forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svares det ikke for omkostninger som 
senere påløper. 
 

Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 
 
9. REGRESS 

Har sikrede oversittet ettårsfristen for å gi melding om forsikringstilfellet til selskapet 
(jf. FAL § 8-5, 1. ledd ), har selskapet rett til regress mot sikrede i de tilfellene hvor selskapet har 
utbetalt erstatning direkte til skadelidte. 
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N95  ULYKKESFORSIKRING FOR DUGNADSDELTAKERE OG BARN UNDER 12 ÅR 
I LEKEAPPARATER 

1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 

Forsikringen omfatter borettsinnehaver, borettsinnehavers faste husstandsmedlemmer, samt 
borettshavers eventuelle leietaker inntil fylte 80 år. I tillegg omfattes barn under 12 år når de leker på 
borettslagets fastmonterte lekeapparater.  

2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

Forsikringen gjelder i Norge. 

3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 

Forsikringen gjelder under organisert, felles dugnadsarbeid, utført for borettslaget av borettslagets 
medlemmer, deres faste husstandsmedlemmer og borettshaverens eventuelle leietakere.  

 

  Barn under 12 år i lek på borettslagets fastmonterte lekeapparater. 
 

Forsikringen gjelder ikke for: 
 Utførelse av innvendig vedlikehold etter husleiekontraktens bestemmelser. 

  

4.  HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE 

- erstatning ved død som følge av ulykkesskade 
- erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade. Med livsvarig medisinsk 
invaliditet menes fysisk og/ eller psykisk funksjonsnedsettelse. Denne fastsettes uten hensyn til yrke, 
nedsatt evne til inntektsgivende arbeid eller fritidsinteresser etc. 
- behandlingsutgifter etter erstatningsmessig skade 

 

Forsikringssummene ved dugnadsdeltakelse er: 
- kr 200 000 – ved død 
- kr 500 000 – ved 100 % medisinsk invaliditet. Ved delvis invaliditet, tilsvarende mindre del av  
   beløpet. 
- kr 50 000 for behandlingsutgifter når forsikrede er medlem av norsk folketrygd.  
  Behandlingsutgifter erstattes også i de tilfeller der ulykkesskaden ikke gir varig medisinsk invaliditet.  
 
Forsikringssummene for barn under 12 år i lekeapparater er: 
- kr 50 000 – ved død 
- kr 500 000 – ved 100 % medisinsk invaliditet. Ved delvis invaliditet, tilsvarende mindre del av  
   beløpet. 
- kr 50 000 for behandlingsutgifter når forsikrede er medlem av norsk folketrygd.  
  Behandlingsutgifter erstattes også i de tilfeller der ulykkesskaden ikke gir varig medisinsk invaliditet.  

 
 

Erstatningsoppgjøret for voksne kan utstå i inntil 3 år etter at ulykkesskaden inntraff. Se egne 
bestemmelser for barn under punkt 7.9.1. 

5.  HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER SOM GJELDER 
 

     5.1 SELSKAPET SVARER FOR 
 

5.1.1   Ulykkesskade, som under utførelse av dugnadsarbeidet for borettslaget/boligsameiet rammer den  
 forsikrede. Ulykkesskade som rammer barn under 12 år ved lek i borettslagets/ boligsameiets faste 
lekeapparater. Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket ved en plutselig og uforutsett 
ytre fysisk hendelse som inntreffer i forsikringstiden. Skade på sinnet, for eksempel sjokk, regnes ikke  
 som ulykkesskade, med mindre det samtidig er oppstått legemsskade som medfører livsvarig og  
 erstatningsmessig invaliditet. 

 

Har den forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke ansvarlig. Selskapet er 
likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå 
rekkevidden av sin handling. 

 

5.2 SELSKAPET SVARER IKKE FOR 
 

5.2.1 Uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet. 
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Har den forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan 
selskapets ansvar settes ned eller falle bort jf. FAL §§ 4-8 og 13-9. Det samme gjelder dersom den 
forsikrede grovt uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet gjennom overtredelse av en 
sikkerhetsforskrift. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om forsikrede 
var i selvforskyldt rus, hvilken virkning nedsettelse eller bortfall av ansvaret vil få for den som har krav 
på forsikringen eller for andre personer som er økonomisk avhengige av ham eller henne og 
forholdene ellers. I andre tilfeller enn som nevnt i første ledd kan selskapet ikke påberope seg at den 
forsikrede uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet. Selskapet kan ikke påberope seg reglene i første 
ledd dersom den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin 
handling. 

6. SIKKERHETSFORSKRIFT 

Når et skadetilfelle er inntruffet, skal den skadde snarest søke lege og følge legens forskrifter og 
behandlingsopplegg. 
 

7. SKADEOPPGJØR OG EGENANDEL 
 

 Sikkerhetsforskrift, se pkt. 6. 

7.1  PLIKTER VED SKADE 

- Selskapet skal underrettes om dødsfall så snart som mulig. Selskapet har rett til å forlange 
obduksjon. 

- Ved skade må den skadde snarest søke lege, la seg regelmessig bli behandlet av lege og følge 
legens forskrifter. Den skadde plikter også å la seg undersøke av lege som selskapet utpeker. Hvis 
den skadede ikke oppfyller denne forpliktelse, kan selskapet avvise ethvert krav om utbetaling av 
erstatning. Undersøkelsen betales av selskapet. 

- Kan det antas at tilstanden vil bli bedret ved operasjon eller annen behandling, og den forsikrede 
uten rimelig grunn vegrer seg for å underkaste seg behandling, skal det likevel ved fastsettelse av 
den endelige invaliditetsgrad tas hensyn til den mulighet for bedring som slik behandling ville ha 
medført. 

7.2   DØDSFALL   

 Har ulykkesskaden medført døden innen ett år, betales dødsfallserstatning med den sum som er nevnt 
i forsikringsbeviset. Eventuell invaliditetserstatning som måtte være utbetalt, kommer til fradrag. Dør 
den sikrede av annen årsak innen ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales verken dødsfalls- eller 
invaliditetserstatning. Dør den sikrede senere enn ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales ikke 
dødsfallserstatning, men invaliditetserstatning etter den invaliditetsgrad som skaden ville ha medført 
om dødsfallet ikke hadde inntruffet. 

7.3   LIVSVARIG INVALIDITET 

Har ulykkesskaden innen 3 år fra skadedato medført invaliditet som antas å bli livsvarig, skal det 
betales invaliditetserstatning.  
For barn under 16 år er fristen 5 år. Hvis ulykkesskaden innen 3 år fra skadedato ikke har gitt 
symptomer som er registrert av lege, betales ingen erstatning.  

 

Ved 100% invaliditet betales hele forsikringssummen, for delvis invaliditet en tilsvarende mindre del av 
den, fastsatt på grunnlag av tabell gitt av Sosialdepartementet. Den tabellen som var gjeldende på 
skadetidspunktet, legges til grunn ved fastsettelsen, med følgende utvidelser og unntak: 
- Ved tap av synet på ett øye når synet på det andre øyet mangler, settes invaliditetsgraden til 100 %. 
- Tap av eller skade på lem eller organ som var fullstendig ubrukbart før ulykkesskaden inntraff, gir 

ikke rett til erstatning for invaliditet. Var et lem eller organ tidligere delvis tapt eller ubrukbart, 
gjøres det tilsvarende fradrag når invaliditetsgraden skal bestemmes. 

-    Erstatning for en og samme skade kan ikke overstige 100 % selv om flere lemmer eller organer er 
skadet. 

- Skade som utelukkende virker vansirende, samt tannskader gir ikke rett til invaliditetserstatning. 
- Ved fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn til yrke, individuelle anlegg eller sosial 

stilling. 
 

Erstatningen forfaller til betaling når den livsvarige invaliditetsgrad kan fastsettes, likevel tidligst ett år 
etter at ulykkesskaden inntraff. Er det på et tidligere tidspunkt på det rene at selskapet i hvert fall skal 
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betale en del av det beløp som kreves, skal selskapet utbetale et tilsvarende forskudd. Endelig oppgjør 
kan ikke utstå lenger enn 3 år etter at ulykkesskaden inntraff - for barn under 16 år likevel 5 år. 
Erstatningen skal fastsettes etter den invaliditetsgrad som antas å bli den endelige. 
 

7.4 BEHANDLINGSUTGIFTER 

Gjelder bare medlemmer av norsk folketrygd. 
 

7.4.1 Omfatter forsikringen erstatning for invaliditet, erstattes nødvendige utgifter til behandling av 
ulykkesskaden i inntil 2 år fra skadedagen. Erstatningen for behandlingsutgifter er begrenset til 
kr 50 000, og omfatter utgifter til lege og tannlege. Tannskade som følge av spising er unntatt. 

 

7.4.2 forbindingssaker og medisin foreskrevet av lege eller tannlege. 
 

7.4.3 behandling og forpleining i sykehus, samt fysikalsk og kiropraktisk behandling foreskrevet av 
behandlende lege. 

7.4.4 proteser. 
 

7.4.5 reise til og fra hjemstedet for behandling eller forpleining som nevnt under pkt. 7.4.1 og 7.4.3. 
Erstatningen begrenses til utgifter ved rimeligste transportmiddel når det tas hensyn til den skaddes 
tilstand. 

7.5 UTGIFTER SELSKAPET IKKE ERSTATTER 

7.5.1 Omkostninger ved rednings-/leteaksjoner, utgifter til opphold på hotell, rekonvalesenthjem eller 
lignende. 

 

7.5.2 Utgifter som kan kreves dekket fra annet hold. 
 

7.5.3 Merutgifter til opphold eller behandling i private sykehus eller hos privatpraktiserende leger, 
fysioterapeuter og kiropraktorer uten offentlige driftstilskudd.   

7.6 DOKUMENTASJON 

Den som vil fremme krav om dekning av slike utgifter som nevnt ovenfor, må legge fram en legitimert 
oppgave over de utgifter som kreves erstattet. 

7.7 EGENANDEL 

Egenandelen ved erstatning for behandlingsutgifter er kr 1 000. 
Ved tannskade på barn under 20 år er egenandelen kr 500. 

7.8 UTBETALING AV ERSTATNING VED DØD 

Hvis ikke annet fremgår av forsikringsbeviset (begunstigelse), utbetales forsikringssummen til 
ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentarvinger eller øvrige arvinger etter loven. Disse er 
begunstiget i den rekkefølge som de er nevnt.  

 

For kollektiv ulykke utbetales forsikringssummen til ektefelle/samboer, livsarvinger, 
testamentarvinger eller øvrige arvinger etter loven. Disse er begunstiget i den rekkefølge som de er 
nevnt.  
En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt 
bevilling til separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Registrert 
partner i henhold til lov om partnerskap av 30. april 1993 nr. 40 er likestilt med ektefelle. 

 

Som samboer regnes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold når 
det av Folkeregisterets registrering av flyttedato framgår at vedkommende har hatt samme bopel som 
den forsikrede de siste 2 år samt person som har felles bopel og felles barn med den forsikrede. Hvis 
det på det tidspunkt ulykken inntrådte forelå forhold som var til hinder for at lovlig 
ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås, anses vedkommende ikke som samboer. 

 
En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd 
eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt. 
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7.9  SPESIELLE BESTEMMELSER VED FORSIKRING PÅ BARN 

Dersom barn deltar i borettslagets/boligsameiets dugnadsarbeid, gjelder forsikringssummene for barn 
frem til første hovedforfall etter fylte 20 år.  
 
 

7.9.1 Erstatningsoppgjøret kan utstå i inntil 5 år etter at ulykkesskaden inntraff. 
 

 
7.9.2 Ved behandlingsutgifter for tannskade dekker forsikringen også første permanente tannbehandling 

(bro, krone e.l.) selv om behandlingen skjer senere enn 2 år etter skadedagen. Oppgjør for slike 
utgifter skal imidlertid foretas innen 2 år fra skadedagen på grunnlag av omkostningsoverslag fra 
tannlege eller tanntekniker. 

 Begrensningene i pkt. 7.4 og 7.5 gjelder også ved erstatning av denne type skader. 
 

7.9.3 For barn under 16 år dekker selskapet skade som skyldes grov uaktsomhet. 
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