Landbruksbygning Topp

Vilkårs id: NBK-110.201-010 av 01.01.2022

Det fremgår av forsikringsbeviset hvilken bygning denne forsikringen gjelder for.

1. Hvem forsikringen gjelder for
•
•
•
•
•

Forsikringstaker.
Ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret.
Innehaver av tinglyst eiendomsrett og panterett.
Annen panthaver eller eier av ting enn de som er omtalt ovenfor, men bare dersom forsikringstakeren har forsikringsplikt
i henhold til lov eller skriftlig avtale.
Dersom innehaver av tinglyst eiendomsrett dør, trer dødsbo inn i avdødes sted som sikrede

2. Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder på avtalt forsikringssted.
2.1 Spesielle gyldighetsområder
• Forsikringen gjelder i Europa for bygningsdeler og fastmontert produksjonsutstyr som midlertidig er
borte fra forsikringsstedet.
• Ansvarsforsikringen gjelder i Norden.
• Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden.
• Yrkesskadeforsikring for ulønnet arbeidshjelp der lov om yrkesskadeforsikring gjelder.
• Naturskader som inntreffer i Norge.

3. Forsikringen omfatter
Det fremgår av forsikringsbeviset hva som er avtalt.
3.1 Bygning og fastmotert produksjonsutstyr
Omfattes
• Driftsbygning
• Fastmontert produksjonsutstyr.
• Driftsbygning under oppføring eller utvidelse i
forsikringsåret, inkludert materialer på byggeplassen som
skal inngå i bygget. Erstatningen er samlet begrenset til
1 000 000 kroner.

Omfattes ikke
• Kunstnerisk utsmykning, dersom ikke annet fremgår av
forsikringsbeviset.

3.2 I tillegg omfattes
Omfattes
• Utvendige rør og ledninger med tilknyttet utstyr.
• Solcelleanlegg fastmonter på bygning.
• Fastmontert produksjonsutstyr inkludert gjødselager,
fòrlager og siloer.
• Fastmontert produksjonsutstyr som er midlertidig
nedmontert.
• Innbo og løsøre i seterhus og koie/jaktbu med inntil
100 000 kroner.

Omfattes ikke
• Overvannsledning, infiltrasjons-/spredeledning,
spredegrøft, brønn eller borehull.

3.3 Merutgifter som følge av erstatningsmessig skade på forsikret bygning
Omfattes
• Tapte leieinntekter ved at bygningen ikke kan leies ut i
normal gjenoppføringsperiode med inntil 150 000 kroner,
med mindre annen sum fremgår av forsikringsbeviset.
• Merutgifter på grunn av prisstigning i normal
gjennoppføringstid eller reprasjonstid.
• Utgifter til rivning, rydding, bortkjøring av verdiløse rester
og merutgifter til lagring og destruksjon av miljøfiendtlige
rester av skadde ting etter erstatningsmessig skade.
Merutgifter dekkes kun når påbud er gitt med hjemmel i
lov eller forskrifter. For bygning på førsterisiko er samlet

Omfattes ikke
• Husleietap på grunn av at bruken av forsikringsstedet
blir fysisk hindret eller vanskeliggjort som følge av
forhold som er unntatt i Naturskadevilkåret.
• Utgifter til påbud som myndighetene hadde hjemmel til å
gi selv om skaden ikke var inntruffet.
• Merutgifter som følge av reperasjon etter antikvariske
prinsipper.

•

erstatning begrenset til 50 % av bygningens
forsikringssum.
Merutgifter ved utbedring som skyldes offentlig påbud gitt
med hjemmel i lov eller forskrift med inntil 5 000 000
kroner. Påbudet må omfatte den skadde delen av
bygningen, med mindre påbudet også omfatter uskadde
deler av bygningen etter Plan- og bygningsloven. For
bygning på førsterisiko er samlet erstatning begrenset til
50 % av bygningens forsikringssum.

3.4 Ansvar
Omfattes
• Forsikringen omfatter erstatningsansvar som sikrede har i
egenskap av bruker/eier av landbrukseiendom og
produsent av skog/skogsdrift og planteproduksjon på
friland.
• I tillegg omfattes annen tilleggsnæring på gården enn
angitt i forsikringsbeviset og som samlet ikke overstiger
årlig brutto omsetning 50 000 kroner.
• Forsikringen dekker også direkte ansvar som ansatte
pådrar seg, hvis ansvaret etter § 2-1 i Lov om
skadeserstatning av 13. juni 1969 nr 26 kunne vært gjort
gjeldende overfor arbeidsgiveren, og skaden ikke er voldt
av den ansatte ved forsett. Hvor sikrede som arbeidsgiver
holdes ansvarlig for skade som er forsettlig forvoldt av
den ansatte, trer selskapet inn i sikredes rett til regress
mot de(n) ansatte.

Omfattes ikke
• Begrensningene som fremgår av vilkår Alminnelig
ansvar - bedrift og produktansvar NBK-140.101 gjelder.

Se for øvrig vilkår Alminnelig ansvar - bedrift og
produktansvar NBK-140.101.
3.5 Yrkesskade ulønnet arbeidskraft
Omfattes
• Erstatningsansvar som følge av lov om
yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65 for ulønnet
person.

Omfattes ikke

4. Hvilke skader som erstattes
Selskapet erstatter følgende tilfeldige og plutselige skader og utgifter som følge av skade.
Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer dekkes ikke.
4.1 Brann
Dekkes
• Brann.
• Lynnedslag og spenningsfeil på strømnettet
• Eksplosjon og implosjon.
• Nedsoting.

Dekkes ikke
• Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann.
• Skade som skyldes elektrisk fenomen på maskin,
apparat eller ledning med driftsspenning over 1 000 volt.
• Funksjonsfeil uten at dette skyldes skade på tingen.
• Skade som skyldes sprengningsarbeid på
forsikringsstedet.
• Skade ved eksplosjon og implosjon på maskin, apparat
eller ledning med driftsspenning over 1000 volt.
• Skade som skyldes materialfeil, svak eller feil
konstruksjon, uriktig montering eller spenninger i bygget.
• Skade som består i svinn, svinnsprekker og
avskallinger.

4.2 Vann og annen væske
Dekkes
• Utstrømming av vann eller annen væske ved brudd,
lekkasje eller oversvømmelse fra
- bygningens rørledning med tilknyttet utstyr
- akvarium
• Vann som trenger inn i bygning fra terreng, gjennom
grunnen eller gjennom avløpssystemet og i en slik
mengde at det blir stående vann over gulvet.

Dekkes ikke
• Skade som skyldes at vann eller annen væske trenger
inn i bygning på annen måte enn angitt, herunder skade
som skyldes utett forbindelse mellom tak, taksluk og
innvendig nedløp.
• Skade på våtrom som skyldes at dette ikke er tett, samt
følgeskader av dette. Med våtrom menes

•
•

•
•

bygningskomponenter som befinner seg innenfor
våtrommets bjelkelag og stenderverk.
Skade ved vanlig bruk, søl eller kondens.
Skade som skyldes at vann eller annen væske trenger
inn i bygning fra drensledning, overvannsledning,
infiltrasjonsledning eller spredeledning/grøft.
Skade ved sopp, herunder muggsopp, råte, virus og
andre mikroorganismer eller bakterier.
Tap av gass, vann eller annen væske.

4.3 Brudd på bygningens rørledning for vann eller annen væske
Dekkes
• Brudd på innvendig og utvendig rørledning med tilknyttet
utstyr.
• Utgifter til tining av utvendig vann og avløpsledning
erstattes med inntil 200 000 kroner, inklusiv merutgifter
og tap som fremgår i punkt 3.3.

Dekkes ikke
• Skade på takrenne, utvendig nedløp og taksluk for
innvendig nedløp.
• Skade på drensledning med avløp.

4.4 Bruddskade på bygningsglass og sanitærutstyr
Dekkes
• Bruddskade på bygningsglass og sanitærutstyr.

Dekkes ikke
• Skade som alene består i riper, hakk, merker og
avskallinger.
• Skade som består i at innfatningen for isolerglass er
utett.

4.5 Svikt i bygningens konstruksjon
Dekkes
• Skade som skyldes ekstraordinær svikt i de bærende
bygningskonstruksjoner i de første 20 år etter at bygget
var nytt.

Dekkes ikke
• Skader som oppstår så lenge leverandørgarantien løper
eller som oppstår tidligere enn 12 måneder etter at
overtakelsen har skjedd.
• Utbedring av de svakheter som forårsaket skaden.
• Skade på bærende konstruksjon under laveste gulv.
• Skade som skyldes kjæledyr, gnagere, insekter og
bakterier, sopp eller råte.

4.6 Tyveri og hærverk
Dekkes
• Tyveri og hærverk i bygning og hærverk på bygning.

Dekkes ikke
•
Skade ved tyveri og hærverk når bygningen eller
rommet er åpent for kunder eller publikum.
•
Utgifter til utskifting eller forandring av låser som ikke er
skadd.
•
Skade som alene består av riper, flekker, avskallinger
og lignende.

4.7 Annen skade på bygning
Dekkes
• Tilfeldige og plutselige skader.

Dekkes ikke
Unntakene og begrensningene som fremgår over gjelder
også for dette punkt.
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Vindskade på solcelleanlegg, antenner, skilt, markiser
og lignende.
Skade som består i svinn, svinnsprekker, flekker, riper
og avskalinger.
Skade som skyldes materialfeil, svak eller feil
konstruksjon eller uriktig montering.
Skade som skyldes utilstrekkelig eller sviktende
fundamentering, setninger, jordtrykk, utvendig frost eller
tele.
Skade som skyldes tingenes egne mangler, feil,
svakheter eller mekanisk svikt også dersom dette
skyldes slitasje, bruk eller alder.
Skade som skyldes skadedyr og innsekter.
Skade ved sopp, herunder muggsopp, råte, virus,
prioner og andre mikroorganismer eller bakterier.
Skade på spalteplank og gjødselrist.
Skade på takrenne, utvendig nedløp og snøfanger.

4.8 Fastmotert produksjonsutstyr
Dekkes
• Tilfeldige og plutselige skader

Dekkes ikke
• Utgifter til vedlikehold og forbedringer.
• Skade som skyldes sprengning foretatt av- eller for
forsikringstaker.
• Skade som skyldes kondens, søl, sopp, råte, bakterier
og andre mikroorganismer, kjæledyr eller insekter
uansett årsak.
• Skade som følge av korrosjon, oksidasjon eller slitasje
som er en naturlig følge av bruk eller annen gradvis
forringelse. Likevel dekkes utstrømming av væske eller
gass fra rørledning.
• Tap av væske/gass i hydraulisk-/kjøle-/frysesystem.
• Skade på ting som med hensikt er utsatt for påvirkning
av varme.
• Utgifter forbundet med at tingen har vært utsatt for
unormale dritfstemperaturer ved utilstrekkelig eller
feilkonstruert klimaanlegg, feilplassering eller
uhensiktsmessig lagring, samt langvarig innvirkning av
gass, støv eller rystelser.
• Skade som leverandør, reparatør, transportør eller
andre er pliktig til å erstatte i henhold til gjeldende rett,
kontrakt, garanti eller annen avtale.
• Skade som skyldes uforsvarlig belastning.

4.9 Naturskade
Dekkes
• Forsikringen omfatter naturskade. Se vilkårshenvisning i
forsikringsbevis.

Dekkes ikke

5. Erstatningsberegning
5.1 Oppgjørsmåter
Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved
• kontantoppgjør.
• reparasjon.
• gjenoppføring/gjenanskaffelse.
• skjønn.
Oppgjørsrutiner
• Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Se
bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår.
• Erstatningen ved kontantoppgjør kan ikke overstige det selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller
gjenoppføring/gjenanskaffelse.
• Selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes.
• Merverdiavgift refunderes etter dokumenterte kostnader som er påløpt ved utbedring av skaden.
• Kommer gjenstander til rette etter at erstatning er utbetalt, har sikrede rett til å kjøpe gjenstanden tilbake fra selskapet
innen 21 dager. Utbetalt erstatning må i så fall tilbakebetales til selskapet.
5.2 Forsikringssummer
5.2.1 Fullverdi - bygning
• 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.
• Forsikringssum/premiegrunnlaget fastsettes av selskapet ved forhåndstakst og reguleres i henhold til prisindeks
utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå eller ved ny takst.
• Tilbygg eller annen forandring som innvirker på bygningens gjenoppføringspris, omfattes av forsikringen med inntil
1 000 000 kroner. Ny bygning -/endring og skal meldes til selskapet innen ett 1 år etter at byggearbeidene er påbegynt.
Er melding ikke gitt, vil det for bygning under utvidelse 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). Nyoppført driftsbygning
som ikke er meldt selskapet innen den ovennevnte frist, er ikke omfattet av forsikringen.
5.2.2 Førsterisiko Bygning og fastmontert produksjonsutstyr
• Bygning erstattes med inntil avtalt forsikringssum som framgår av forsikringsbeviset. Reglene om underforsikring gjelder
ikke.
• Fastmontert produksjonsutstyr erstattes med inntil gjenanskaffelsesprisen. Dette er hva det vil koste å anskaffe

•

tilsvarende, eller i det vesentligste tilsvarende, ting som ny, beregnet etter ordinære priser og kostnader umiddelbart før
skaden inntraff, inkludert toll og andre netto påløpte offentlige avgifter, transport, igangkjøring, installasjonsarbeider,
monteringsarbeider, herunder kabler og rør.
De tillegg som er angitt i vilkårets pkt 3.3, dekkes utover førsterisikosummen. Regler om underforsikring gjelder ikke.

5.3 Hvordan erstatningen blir beregnet for bygning
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, fratrukket verdien av bygningen etter
skaden, regnet etter samme regler (se pkt. 5.2.1 Fullverdi - bygning).
Ved erstatningsberegningen skal det gjøres fradrag for økning i omsetningsverdien som angitt nedenfor.
Økning i omsetningsverdi er differansen mellom:
• Bygningens omsetningsverdi umiddelbart før skaden inntraff, idet det tas hensyn til avkastning, beliggenhet og
andre forhold.
• 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.
5.3.1 Bygning som repareres/gjenoppføres innen 5 år av eier, eiers ektefelle/samboer eller livsarving
Erstatningsgrunnlaget fastsettes etter reglene ovenfor med følgende fradrag:
5.3.1.1 Til samme formål, innen landets grenser
• Det gjøres fradrag for økning av omsetningsverdien som nevnt ovenfor. Fradrag gjøres for den del av verdiøkningen som
overstiger 40 prosent av bygningens omsetningsverdi før skaden.
• Bygningsdel/-komponent som på skadetidspunktet står foran utskifting eller rivning, erstattes etter sin omsetningsverdi
med fradrag for kostnadene ved rivning/demontering.
5.3.1.2 Til annet formål innen landets grenser
• Det gjøres fradrag for enhver økning av omsetningsverdien som nevnt ovenfor.
• Erstatningen kan ikke settes høyere enn som for reparasjon/gjenoppføring til samme formål innen landets grenser.
5.3.2 Bygning som ikke repareres/gjenoppføres i samsvar med reglene ovenfor
• Erstatningsgrunnlaget fastsettes etter reglene i underpunkt 2 i foregående avsnitt, men ikke høyere enn til reduksjonen i
omsetningsverdien som følge av skaden.
5.3.3 Bygning som står foran riving, og midlertidig bygning som ikke repareres/gjenoppføres
Erstatningsgrunnlaget er begrenset til verdien av bygningens brukbare materialer, tatt ned og lagt ferdig for salg/transport.
Det gjøres fradrag for utgiftene ved riving.
5.4 Erstatningsregler for tilbehør til bygning
Ved ulik alder på de skadde deler, legges den eldste delens alder til grunn for erstatningen.

Tilbehør og produksjonsutstyr:

Fradragfrie år:

Fradrag per påbegynt år:

Utvendige ledninger av annet materiale enn plast

20 år

5%

Bunnledninger – ledninger som ligger i grunnen under
bygningen

20 år

5%

Tanker og kummer av annet materiale enn plast og glassfiber

20 år

5%

Varmepumper luft-luft/luft-vann/jord-luft

5 år

10 %

Varmtvannsbeholdere, vannpumper og lignende

5 år

5%

Teknisk/elektrisk produksjonsanlegg

5 år

10 % maks 80 %

20 år

5%

Jord-/sjøvarmeledning
Annen innretning for oppvarming og kjøling

5 år

5%

Innebygde elektriske husholdningsmaskiner/-apparater

5 år

10 % maks 80 %

Slikt fradrag gjøres kun ved skade som følge av lynnedslag, kortslutning, elektrisk fenomen og brudd på ledninger eller
utstyr.
Fradraget gjøres av de totale reparasjonskostnadene.

5.5 Erstatningsregler - fastmontert produksjonsutstyr inklusive gjødselkum og silo
5.5.1 Ved gjenanskaffelse eller reparasjon
• Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til samme - eller vesentlig samme - stand som før, beregnet etter
prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien før skaden fratrukket verdien etter
skaden, beregnet etter samme regel.
• Det skal gjøres fradrag for verdiøkningen ved forbedring av tilstanden på den skadde ting eller del/komponent av tingen
ved at brukt erstattes med nytt. Ved vurderingen tas det hensyn til forringelse ved elde, bruk, nedsatt bruksverdi og andre
omstendigheter, den tid tingen har vært i bruk og gjenstående brukstid.
• Ved skade på del av ting, legges den skadde dels alder til grunn.
• Når tingens alder utgjør mindre eller lik 30 prosent av tingens totale sannsynlige brukstid, regnes ikke fradrag i
erstatningen.
• Når tingens alder utgjør mer enn 30 prosent av tingens totale sannsynlige brukstid beregnes maksimal erstatning etter
føldende formel:
A x 1,4 C = E
B
A = Sannsynlig gjenstående brukstid
B = Total sannsynlig brukstid
C = Reparasjonspris/Gjenanskaffelsespris
E = Erstatning
5.5.2 Uten gjenanskaffelse eller reparasjon
• For ting som, uansett årsak, ikke blir gjenanskaffet eller reparert innen tre år etter at skaden inntraff beregnes
erstatningsgrunnlaget som beskrevet i punktet over. Erstatning er likevel begrenset til differansen mellom tingens
omsetningsverdi før skaden og omsetningsverdien for skadet ting.
• Kan skaden ikke repareres, beregnes erstatningen på grunnlag av gjenanskaffelsesprisen, fratrukket verdien etter
skaden, regnet etter samme regler som for gjenanskaffelsesprisen,
• For ting som ikke lenger er i bruk, sette erstatningsgrunnlaget ikke høyere enn omsetningsverdien før skaden inntraff,
etter fradrag av kostnadene ved demontering og annen klargjøring for salg.

5.6 Erstatningsregler for tap og utgifter
5.6.1 Merutgifter ved offentlig påbud
Merutgifter ved reparasjon/gjenoppføring settes til forskjellen mellom verdien av den forsikrede bygning og verdien av en
bygning med samme størrelse, men utført i samsvar med påbud. Merutgifter ved grunnundersøkelser og fundamentering
beregnes som for en bygning tilsvarende den forsikrede, men utført i samsvar med påbud.
Utbedring/gjennoppføring må være avsluttet innen 5 år etter skaden. Fristen kan forlenges dersom inngrep fra offentlig
myndighet forsinker eller hindrer byggearbeidet.
5.6.2 Tapt husleieinntekt
• Tap ved nedgang i husleieinntekt regnes fra skadedag til reparasjon/gjenoppføring har skjedd, eller normalt kunne ha
skjedd.
• Erstatning for tap i husleieinntekt kommer til utbetaling etter hvert som inntekten ville ha kommet. Det gjøres fradrag for
innsparte utgifter og opptjente renter av bygningserstatningen. Selskapet svarer ikke for økning i tap som skyldes at
bygningen eller boligen ikke føres tilbake i samme stand som før skaden, eller disposisjoner gjort av forsikringstaker eller
leietaker.
• For rom til eget bruk beregnes avbruddstapet på grunnlag av gjeldende markedspris for umøblerte rom.
• For utleide rom beregnes husleietapet på grunnlag av leieinntekten. Husleietapet inkluderer også den del av leieinntekten
som er tilknyttet møblerte rom. Leiekontrakt legges til grunn ved erstatningsoppgjøret.
5.6.3 Prisstigning
Merutgifter som følge av prisstigning regnes fra skadedagen og for normal gjenoppførings- eller reparasjonstid for
håndverkere.
Prisstigningen beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig endring i Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks (SSB) i
gjenoppføringsperioden.
I den samlede erstatning for avbruddstap og prisstigning blir det gjort fradrag for opptjente renter av erstatninger.
5.7 Selskapets ansvar overfor panthaver, konkursbo, dødsbo og andre nye eiere
Selskapets ansvar er begrenset til det laveste av følgende beløp:
• Forskjellen i eiendommens omsetningsverdi før og etter skaden.
• Vedkommendes økonomiske interesse i eiendommen på skadetidspunktet.

Ved konkurs gjelder bestemmelsene uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden skjedde.
For dødsbo gjelder bestemmelsene uten hensyn til om dødsfallet skjedde før eller etter at skaden skjedde.

6. Egenandel
•
•
•
•

I erstatningsoppgjøret fratrekkes egenandelen som framgår av forsikringsbeviset eller punktene 6.1- 6.7 av vilkårene.
Skal erstatningen avkortes/settes ned, gjøres dette før egenandelen er fratrukket
Når det gjøres aldersfradrag og dette fradraget overstiger den avtale egenandel, trekkes ikke egenandel. Utjgør
aldersfradraget mindre en den avtalte egenandel, trekkes kun egenandel,
Har sikrede flere forsikrede ting i selskapet som er berørt ved en og samme hendelse trekkes bare en egenandel - den
høyeste.

6.1 Skade som skyldes frost
Ved bruddskade på bygningens rørledning, eller utstrømming av gass, vann eller annen væske , fratrekkes 15 000 kroner i
tillegg til avtalt egenandel når skaden skyldes frost.
6.2 Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen
Egenandelen er 3 000 kroner.
6.3 Gjentatte vannskader
Ved gjentatte vannskader av samme årsak på samme bygning innenfor et tidsrom av 24 måneder, økes avtalt egenandel
med 20 000 kroner.
6.4 Snøtyngde, snøpress og ras
Ved skade som skyldes snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak og svikt i bygningens konstruksjon, er egenandelen 5
prosent av skaden, minimum avtalt egenandel inntil 50 000 kroner.
6.5 Naturskade
Den egenandelen som til enhver tid er fastsatt i henhold til lov om naturskadeforsikring.

