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Naturskade 
 

 

380:1 Naturskade av oktober 2022 

Erstatter Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool av 01.01.2020 

 

 
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 
 

 

2/4 aspidaforsikring.no  Aspida Forsikring AS, Postboks 299, 1326 Lysaker 

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

 
 
 
 
 
 
 

Innholdsfortegnelse 

1. Hvilke skader Selskapet erstatter ....................................................................................................... 3 

2. Erstatningsberegning hageanlegg ...................................................................................................... 4 

3. Andre spesielle bestemmelser om naturskade ................................................................................... 4 

4. Egenandel ......................................................................................................................................... 4 
 
 



Forsikringsvilkår 
 

 

3/4 aspidaforsikring.no  Aspida Forsikring AS, Postboks 299, 1326 Lysaker 

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

Fellesvilkår for alle forsikringer som omfatter naturskade 
 
 
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. Hvilke skader Selskapet erstatter 

1.1 

Selskapet erstatter skade på brannforsikrede ting i Norge som 

direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, 

jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf. lov om naturskadeforsikring av 16. 

juni 1989. Bestemmelsene i Generelle vilkår pkt 1.1 gjelder ikke. 

 

1.2 

I tillegg omfatter forsikringen, hvis ikke bedre dekning fremgår av 

bransjevilkår eller forsikringsbevis: 

 

1.2.1 Utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester 

av skadede ting, med til sammen inntil kr 1 000 000, men 

ikke høyere en 1. risikosum. 

1.2.2 Ekstrautgifter på grunn av prisstigning den tid det normalt tar 

å reparere/gjenanskaffe tingen inntil 24 måneder. 

1.2.3 Flytting og midlertidig lagring av forsikrede ting med 

til sammen inntil kr 200 000. 

1.2.4 Dersom forsikringen omfatter løsøre. 

Erstattes penger og verdipapirer med inntil kr 20 000. 

Utgifter til rekonstruksjon av yrkesmanusskrifter, yrkes-

tegninger, datalagre o.l., med til sammen inntil kr 100 000. 

1.2.5 Hageanlegg i tilknytning til våningshus, bolighus og 

fritidshus. Når den forsikrede ting er et våningshus, bolighus 

eller fritidshus omfatter forsikringen også naturskader på 

hage, hageanlegg - herunder utvendig vannbasseng, gjerde 

og flaggstang - og gårdsplass i tilknytning til bygningen, 

oppad begrenset til 5 dekar. Tilsvarende omfattes den del av 

tilførselsvei som ligger innenfor avgrensning og areal som 

angitt ovenfor. 

1.2.6 Hageanlegg i tilknytning til annen bygning enn våningshus, 

bolighus og fritidshus. For andre eiendommer enn beskrevet 

i punkt 1.2.5 omfatter forsikringen skade på utvendig 

vannbasseng, gjerde og flaggstang, med til sammen inntil 

kr 50 000. 

1.2.7 Tap av husleieinntekt og tap ved at egen bolig - eller annen 

bygning - ikke kan brukes som følge av skade, med til 

sammen inntil kr 500 000. 

1.2.8 Merutgifter/påbud 

Merutgifter til skadeutbedring av bygning forsikret, når 

merutgiftene skyldes endrede tekniske krav til bygningen i 

henhold til lov eller offentlig forskrift, med til sammen inntil kr 

1 000 000 men ikke høyere en 1. risikosum. Kravet må 

gjelde den skadede del av bygningen og være en direkte 

følge av skaden. Det er en forutsetning at man søker å 

utnytte de dispensasjonsmuligheter som ligger i Plan og 

Bygningsloven. 

 

1.3 Hvilke skader som ikke erstattes 

1.3.1 Skade på skog eller avling på rot, varer under transport, 

motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip og 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. 

1.3.2 Selv om det foreligger forsikring på ting som det ikke er 

naturlig å brannforsikre, så som bruer, klopper, moloer, 

stein- og betongbrygger, damanlegg, tunneler i fjell o.l., 

omfattes heller ikke dette. 

1.3.3 Flytebrygger og andre flytende konstruksjoner, 

sjøkabler, fjordspenn og luftspenn over vann inkl. 

feste på land. 

1.3.4 Skinnegående materiell, som tog, trikk og lignende. 

1.3.5 Skade på hageanlegg utover bestemmelsene over i pkt. 

1.2.5 og pkt. 1.2.6. Avling (avkastning av hageanlegget). 

1.3.6 Skade som alene rammer antenner, skilt, markiser e.l. 

1.3.7 Skade som umiddelbart skyldes frost, tele, tørke, 

nedbør, snøtyngde eller isgang. 

1.3.8 Skade som skyldes dyr, insekter, bakterier, sopp, råte e.l. 

1.3.9 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 naturskadelovens § 22, 

og skaden er av slik art som vedtaket gjelder. 

1.3.10 Utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak 

som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller 

løsøre. 

1.3.11 Er forsikret ting skadet eller direkte truet ved utløst 

naturulykke dekkes nødvendige redningsutgifter som 
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omhandlet i forsikringsavtaleloven inntil 

gjenoppføringsprisen. For annet enn bygning: 

gjenanskaffelsesprisen. 

1.3.12 Selskapet erstatter likevel skade 

På motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og 

motorbåt samt utstyr for utvinning av olje, gass eller andre 

naturforekomster på havbunnen når disse ting er varer i 

næringsvirksomhet og befinner seg på land i Norge. 

 
2. Erstatningsberegning 

hageanlegg 

Erstatningen for hage, hageanlegg, gårdsplass og tilførselsvei - 

inklusiv eventuell oppfylling av utrast tomt tilbake til forsvarlig 

stabilitet - beregnes på grunnlag av kostnadene til 

reparasjon/gjenanskaffelse til samme - eller i det vesentlige samme - 

stand som før, beregnet etter prisene på skadedagen. 

 

Kostnader til sikring/forebygging dekkes ikke, selv om dette er en 

forutsetning for å utbedre skaden på hage/hageanlegg. 

 

2.1 Skade som bare rammer opparbeidede 

flater/overflater 
For beplantning i hageanlegget beregnes erstatningen lik 

gjenanskaffelse av tilsvarende vekst, som alminnelig handelsvare 

(ung vekst) i gartneri o.l. 

 

2.2 Skade som rammer opparbeidede 

flater/overflater og tomt 
Erstatningen settes til det laveste beløp av reparasjonskostnad/ 

gjenanskaffelsespris - beregnet etter reglene i pkt. 2. og 2.1. - og 

nedgang i eiendommens omsetningsverdi, som følge av skaden på 

hageanlegget. 

 

3. Andre spesielle 

bestemmelser om naturskade 

Vilkårenes og forsikringsavtalelovens bestemmelser om krav til 

identifikasjon gjelder ikke. 

 

3.1 Naturskade på tinglyst erklæring 

Blir det etter naturskade på byggverk tinglyst erklæring etter 

naturskadelovens § 22 om at eiendommen er særlig utsatt for 

naturskade, og utgiftene til utbedring er 60 % eller mer av 

gjenoppføringsprisen for det skadde byggverk, svarer Selskapet for 

den økning i skade som nekting av reparasjon/gjenoppføring 

medfører. 

 

3.2 Naturskadeerstatningen kan settes ned 

eller falle bort når: 

1. 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. 

 

Ankenemndas vedtak kan ikke påklages. 
 

2. Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt 

naturkatastrofe er begrenset til det beløp som er fastsatt av 

Kongen. Overstiger skaden denne grense, må sikrede bære 

en forholdsmessig del av skaden. 

 

3.3 Ankenemnda for Statens naturskadefond 

Dersom det er tvil om 

1. Det foreligger naturskade, 

2. Det er inntruffet en eller flere naturkatastrofer eller 

3. Betingelsene for nedsettelse på grunn av svak konstruksjon 

m.v. (se ovenfor) er til stede, 

Kan sikrede eller Selskapet forelegge spørsmålet for ankenemnda 

for Statens naturskadefond etter reglene i naturskadeloven, ved: 

Ankenemnda/ Landbruksdirektoratet 

Postboks 8140 Dep 

0033 Oslo 
 

Ankenemndas vedtak kan ikke påklages. 

 

4. Egenandel 

Egenandel er den som departementet til enhver tid har bestemt 

ifølge lov om naturskadeforsikring. 


