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Speditøransvar 
Ansvar for speditører og andre aktører innen transportnæringen 

 

 

430:1 Speditøransvar av oktober 2022 

 

 

 
Dekning er levert av Aspida Forsikring AS, som opptrer for og på vegne av Lloyd’s 
Insurance Company S.A. etter kontrakts nr B179722EE00021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Forsikringsvilkår 
I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt 
fremkommer av forsikringsbeviset. Det er viktig at du som kunde leser nøye gjennom alle vilkårene når du har inngått 
en avtale om forsikring. Ved et eventuelt skadeoppgjør vil vi gjøre opp din skadesak med bakgrunn i disse vilkårene. 
 

Ved å sette seg godt inn sikkerhetsforskriftene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som 
begrenser et skadeoppgjør. 

 



Forsikringsvilkår 
 

 

2/6 aspidaforsikring.no  Aspida Forsikring AS, Postboks 299, 1326 Lysaker 

  Tlf: 67 11 88 00, Organisasjonsnummer: 990 601 615 

 
 
 
 
 
 
 
 

Innholdsfortegnelse 

1. Hvem forsikringen gjelder for .............................................................................................................. 3 

2. Hvor forsikringen gjelder ..................................................................................................................... 3 

3. Når forsikringen gjelder ....................................................................................................................... 3 

4. Hva er forsikret ................................................................................................................................... 3 

5. Hvilke skader som dekkes .................................................................................................................. 3 

6. Forsikringssum .................................................................................................................................... 5 

7. Egenandel .......................................................................................................................................... 5 

8. Plikter ved skadetilfellet ....................................................................................................................... 5 

9. Erstatningsregler ................................................................................................................................. 5 
 
 



Forsikringsvilkår 
 

 

3/6 aspidaforsikring.no  Aspida Forsikring AS, Postboks 299, 1326 Lysaker 

  Tlf: 67 11 88 00, Organisasjonsnummer: 990 601 615 

Forsikringsavtalen består av 

• forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner 

• avtalte forsikringsvilkår 

• Forsikringsavtaleloven (nedenfor omtalt som FAL) 

• det øvrige lovverk 
 

Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. 

Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran 

lovbestemmelser som kan fravikes. 

 

I tilfelle motstrid mellom bestemmelser om samme forhold, gis de 

prioritet i den rekkefølge de står oppført ovenfor, dog slik at 

spesielle regler alltid går foran generelle. 

 

Forsikringsforetaket (heretter kalt Selskapet): 
Lloyd’s Insurance Company S.A. 

Bastion Tower 

Marsveldplein 5/Place du Champs de Mars 5 

BE-1050 BRUSSELS 

Belgia 

Org.nr. 925 749 052 

 
Kontaktperson for Lloyd’s Insurance Company S.A. i Norge: 

 

Lloyd´s generalagent i Norge: 

Espen Komnæs 

c/o Advokatfirmaet Berngaard AS 

Beddingen 8 

0250 Oslo 

Tlf: +47 22 94 18 00 

E-post: 

espen.komnaes@berngaard.no 

 

Alle henvendelser knyttet til disse forsikringsvilkår skal rettes til 
Forsikringsforetakets agent: 

Aspida Forsikring AS 

Postboks 299 

1326 Lysaker 

Tlf +47 67 11 88 00 

E-post: info@aspidaforsikring.no 

Web: www.aspidaforsikring.no 

Org.nr. 990 601 615 

 

1. Hvem forsikringen gjelder for 

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset 

(sikrede). Forsikringen gjelder også for selskaper som sikrede 

overtar eller etablerer i løpet av forsikringstiden, forutsatt at den 

virksomheten som slikt selskap driver er omfattet av 

virksomhetsbeskrivelsen som fremgår av forsikringsbeviset. 

 

Forsikringen omfatter også direkte ansvar som ansatte pådrar seg 

hvis ansvaret etter skadeserstatningsloven § 2-1, kunne vært gjort 

gjeldende overfor arbeidsgiveren, og skaden ikke er voldt av de(n) 

ansatte ved forsett. 

 

Hvis sikrede som arbeidsgiver blir holdt ansvarlig for skade som er 

forsettlig forvoldt av ansatte, trer Selskapet inn i sikredes rett til 

regress mot de(n) ansatte. 

 

2. Hvor forsikringen gjelder 

2.1 Speditøransvar 

For speditøransvar (jf. pkt. 4.1) gjelder forsikringen for sikredes 

virksomhet drevet fra Norge. 

 

2.2 Bedriftsansvar 
For bedriftsansvar (jf. pkt. 4.2) gjelder forsikringen, hvis ikke annet 

er avtalt, for skade 

 

a) som inntreffer i Norden, og 

b) som sikrede er erstatningsansvarlig for etter gjeldende rett i 

de nordiske land. 

 

3. Når forsikringen gjelder 

Hvis ikke annet er avtalt, må skaden være konstatert av sikrede 

eller av skadelidte i løpet av forsikringstiden. 

 

Alle skader som skyldes samme ansvarsutløsende handling, 

unnlatelse eller begivenhet, eller som har sin årsak i en 

sammenhengende kjede av hendelser, regnes som ett skadetilfelle 

og henføres til det tidspunkt første skade ble konstatert. 

 

Skaden blir å henføre til den forsikring som gjaldt da skaden først 

ble konstatert. 

 

4. Hva er forsikret 

Forsikringen kan omfatte Speditøransvar (se pkt. 

4.1) og Bedriftsansvar (se pkt. 4.2). Avtalt dekning 

fremkommer i forsikringsbeviset. 

 

4.1 Speditøransvar (spedisjons-, 

fraktfører-, lagrings- og 

terminalansvar) 
Med speditøransvar forstås rettslig erstatningsansvar som 

sikrede i henhold til 

• nasjonale og internasjonale lover og konvensjoner på 

transportrettens område, samt 

• Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser av 1. 

januar 2016 (NSAB 2015) pådrar seg for skade, jf. pkt. 5.1, 

som er voldt under utøvelse av virksomhet. For de tilfeller 

sikredes ansvar er basert på Nordisk Speditørforbunds 

alminnelige bestemmelser av 1. juni 1998 (NSAB2000) vil 

disse bestemmelser gjelde. 

 

Forsikringen omfatter ansvar som speditør, herunder: 
 

a) Ansvar som forpassende speditør i henhold til tolloven §§ 4-

21 og 4-22. 

b) Ansvar som tollagerholder i henhold til (tollforskriften) § 4-30-3. 

c) Ansvar for gods ved bruk av lånt/leid truck. 
 

4.2 Bedriftsansvar 
Med bedriftsansvar forstås sikredes rettslige erstatningsansvar 

for person- og tingsskade, jf. pkt. 5.1, som er voldt under 

utøvelse av virksomhet som bedrift innen transportnæringen, 

herunder ansvar som eier eller bruker av fast eiendom som 

benyttes i virksomheten. 

 

5. Hvilke skader som dekkes 

5.1 Hva forsikringen omfatter 

mailto:espen.komnaes@berngaard.no
mailto:info@aspidaforsikring.no
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Forsikringen omfatter skade i form av personskade, tingskade 

eller formueskade. 

 

5.1.1 Personskade anses inntruffet når en person skades, 

påføres sykdom eller dør. 

 

5.1.2 Tingsskade anses inntruffet når løsøre, (herunder dyr) 

eller fast eiendom skades eller går tapt på annen måte. 

 

Økonomisk tap som følge av en dekningsmessig person- eller 

tingsskade regnes som del av denne, også når den 

dekningsmessige person- eller tingsskaden ikke overstiger 

egenandelen. 

 

5.1.3 Med Formueskade forstås økonomisk tap som ikke er en 

følge av en person- eller tingsskade, jf. pkt. 5.1.1 og 5.1.2. 

 

5.2 Hva forsikringen ikke omfatter 

5.2.1 Hvis ikke annet er avtalt, omfatter forsikringen ikke: 
 

a) Ansvar som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, herunder 

truck og arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri. 

Forsikringen omfatter likevel rettslig erstatningsansvar som 

eier, fører eller bruker av transportredskap med elektrisk 

fremdriftsmaskineri som ikke kan kjøres fortere enn 10 km/t. 

b) Ansvar som eier, fører eller bruker av seilbåt eller 

motordrevet fartøy. 

c) Ansvar som eier, fører eller bruker av luftfartøy. 

d) Ansvar for lagret gods i henhold til NSAB 2015 

§ 25 (NSAB 2000 27 c). 

 

5.2.2 Særbestemmelser for speditøransvar 

Hvis ikke annet er avtalt, gjelder følgende særbestemmelser for 

speditøransvar (jf. pkt. 4.1) i tillegg til de øvrige bestemmelser i 

vilkårene: 

 

Forsikringen omfatter ikke speditøransvar: 
 

a) Ved bruk av egne biler, trucker eller fartøy, eller leide biler 

eller fartøy, når ansvaret ville omfattes av den godsansvars- 

eller P&I- forsikring som er eller kunne ha vært tegnet. 

b) For særlig interesse i riktig utlevering, jf. vegfraktloven § 35 2. 
ledd. 

c) For skade på, tap av eller forsinket tilbakelevering av lånt eller 

leid transportutstyr. 

d) Ved befordring/lagring av flyttegods. Med flyttegods 

forstås transport av brukt utstyr hvor avsender og 

mottaker er samme rettssubjekt. 

e) Ved befordring som omfattes av (postloven), eller 

internasjonale postkonvensjoner. 

f) Ved transport av salt-, tørr- og klippfisk til, fra og i Italia. 
 

5.2.3 Særbestemmelser for bedriftsansvar 

Hvis ikke annet er avtalt, gjelder følgende særbestemmelser for 

bedriftsansvar (jf. pkt. 4.2) i tillegg til de øvrige bestemmelser i 

vilkårene: 

 

Forsikringen omfatter ikke bedriftsansvar for 

utgifter/omkostninger/tap knyttet til oppfyllelse av sikredes 

kontrakt (dvs. avtalt ytelse, leveranse, arbeid, entreprise el. l.) 

herunder: 

 

a) Skade på sikredes leveranse, arbeid eller entreprise når 

skaden inntreffer før overlevering eller skyldes feil eller 

mangel som forelå ved overleveringen. 

b) Verdireduksjon/prisavslag/tap på grunn av mangelfull, 

forsinket eller uteblitt oppfyllelse av kontrakten. 

c) Omkostninger til hel eller delvis omgjøring av sikredes 

kontrakt, eventuelt verdien av denne dersom omgjøring ikke 

skjer, eventuelt utføres av andre. 

 

5.2.4 for skade på ting (jf. pkt. 5.1.2) som tilhører en annen, 

men som sikrede eller noen på dennes vegne tar hånd om 

for: 

 

a) Salg, utleie, transport, fremvisning, demonstrasjon o.l. 

b) Leie, lån, bruk eller oppbevaring. 
 

Unntakene og begrensningene ovenfor gjelder selv om skade 

først konstateres etter at tingen er tilbakelevert. 

 

5.2.5 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. dog kravene i 

Sikkerhetsforskrift for Tank. 

 

Ved dekningsmessig 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 

dekkes ikke. 

 

5.2.6 som sikrede har påtatt seg å bære og som går utover det 

som følger av alminnelige rettsregler. Med dette menes ethvert 

ansvar som alene bygger på garanti, kontrakt, løfte, tilsagn eller 

annen avtale inngått før eller etter at skaden er konstatert. 

 

5.2.7 for tingsskade oppstått ved gravings-, piggings-, 

sprengnings-, spuntings-, pelings- eller rivingsarbeider, eller ved 

ras, jordforskyvning og dambrudd. Som sprengning regnes også 

bruk av ekspanderende masse. 

 

5.2.8 for erstatning for ærekrenkelser eller oppreisning, 

herunder etter skadeserstatningsloven §§ 3-5 og 3-6, eller for 

bøter o.l., (herunder "Punitive Damages" og "Exemplary 

Damages"). 

 

5.2.9 som byggherre, herunder også for om- og påbygging av 

egne anlegg. 

 

5.2.10 for skade på fartøy under utøvelse av stevedoring. 
 

5.2.11 for personskade som rammer sikredes ansatte når 

skaden er forårsaket i arbeidsforholdet. 

 

5.2.12 for personskade i forbindelse med produksjon av asbest, 

PCB, tobakk eller formaldehyd eller i forbindelse med bruk, 

behandling eller sanering av bygning som inneholder disse 

stoffer. Dette gjelder også personskade forårsaket av langvarig 

eksponering av disse stoffene. 

 

5.2.13 for skade som følge av klinisk forsøk eller personskade 

som følge av klinisk feilbehandling. 

 

5.2.14 for formueskade, med mindre dette er en følge av en 

tings- eller personskade som er dekket av under 
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bedriftsansvarsforsikringen. 

 

5.2.15 for tingsskade i forbindelse med enhver bruk av 

sprøyte- malingsutstyr i friluft. 

 

5.2.16 overfor forsikringstakers/sikredes mor-/datterselskap 

eller overfor selskap eller virksomhet: 

 

a) I samme konsern som forsikringstaker, jf. aksjeloven §§ 1-3 og 
1-4. 

b) Hvor eierinteressene i forsikringstakeren og skadelidtes 

selskap er de samme med 50 prosent eller mer. 

c) Hvor forsikringstaker, en eller flere av de sikrede, eller deres 

familie har mer enn 50 prosent eierinteresse eller 

bestemmende innflytelse. Til familien regnes ektefelle, 

sikredes og ektefelles foreldre, søsken og barn samt deres 

ektefeller. Samboere og registrert partner likestilles med 

ektefeller. Med samboere menes personer som lever 

sammen i ekteskaps - eller partnerskapslignende forhold, 

hvis det i folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme 

bolig de siste 2 år, eller personer som har eller venter felles 

barn og har felles bolig. 

d) Som disponeres eller drives av forsikringstaker eller en 

av de sikrede. 

 

5.2.17 rettslig erstatningsansvar for skade i henhold til Tivoliloven 
§ 8. 

 

5.2.18 for skade i forbindelse med bruk av åpen ild i forbindelse 

med tekking av tidligere tekkede tak. 

 

5.2.19 for skade som følger av eller har sammenheng med 

smitte eller overføring av HIV (Human Immuno Deficiency Virus) 

eller AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome). Videre 

omfatter ikke forsikringen skade som har oppstått etter 

skadeomfang som har sammenheng med faktiske eller antatt 

faktiske smittebærere (for eksempel prioner, virinos eller virus) 

som er forårsaket eller kan settes i sammenheng med 

overførbare sopplignende hjernesykdommer (TSE - 

Transmissible Spongiform Encephalopathy - TSE) og som Bovine 

Spongiform Encephalopathy (BSE) eller Creutzfeldt Jacobs 

sykdom (CJD). 

 

5.2.20 for bulk- og tankbiltransport. 

 

6. Forsikringssum 

Hvis ikke annet er avtalt, er forsikringssummen 

begrenset til 10 000 000 kr pr. skadetilfelle. 

 

Ved skade som inntreffer i de nordiske land dekkes 

saksomkostninger i tillegg til forsikringssummen. 

 

Ved skade som inntreffer utenfor de nordiske land er Selskapets 

samlede utbetaling, inklusive saksomkostninger og 

redningsomkostninger, begrenset til forsikringssummen. 

 

7. Egenandel 

7.1 Standard egenandel 
Hvis ikke annet er avtalt, er sikredes egenandel 25 000 kr ved 

hvert skadetilfelle. Ved erstatningsberegningen gjøres en 

eventuell reduksjon hjemlet i vilkår eller lov, før fradrag av 

egenandel. 

 

7.2 Forhøyet egenandel 

7.2.1 Speditøransvar 

Sikredes egenandel er tre ganger den avtalte 

egenandel, dog maksimum 150 000 kr, ved 

speditøransvar: 

 

a) For tap av gods ved sikredes lager og/eller terminal 

forårsaket av uredelighet av sikredes ansatte. 

b) På grunn av feilekspedisjoner. 

c) For vareeiers tap ved mangelfull, forsinket eller 

unnlatt toll- klarering/fortolling. 

 

7.2.2 Dekning i henhold til NSAB 2015 § 25 (NSAB 2000 § 27 

c) Ved speditøransvar grunnet manglende forsikringsdekning i 

henhold til NSAB 2015 §25 (NSAB 2000 § 27 c) er egenandelen 

tre ganger avtalt egenandel, dog minimum 50 000 kr, maksimum 

150 000 kr. 

 

8. Plikter ved skadetilfellet 

Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal meldes 

Selskapet uten ugrunnet opphold. 

 

Har sikrede oversittet 1-årsfristen 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. 

 

Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller Selskapet, plikter 
sikrede 
 

a) omgående å gi Selskapet alle opplysninger av betydning for 

sakens behandling, og 

b) på egen bekostning utføre de undersøkelser og utredninger 

som Selskapet finner nødvendig, samt å møte ved 

forhandlinger eller rettergang. 

 

Hvis sikrede uten Selskapets samtykke innrømmer 

erstatningsplikt eller forhandler om erstatningskrav, er dette ikke 

bindende for Selskapet. 

 

9. Erstatningsregler 

9.1 Oppgjørsregler 
Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger 

den avtalte egenandel, tilligger det Selskapet å 

 

a) utrede om erstatningsansvar foreligger 

b) forhandle med kravstilleren 

c) om nødvendig prosedere saken for domstolene. 

 

Selskapet betaler den del av erstatningen som overstiger 

egenandelen. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning 

direkte til skadelidte. 

 

9.2 Omkostninger 
Selskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av 

erstatnings- spørsmålet. Eventuelle omkostninger til ekstern 

advokat og annen sakkyndig bistand, valgt eller godkjent av 

Selskapet, betales av Selskapet i den utstrekning summen av 
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omkostningene og eventuelle erstatnings- utbetalinger overstiger 

egenandelen. Se likevel punkt 6 ved formue- skade utenfor de 

nordiske land. 

 

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. 


