Planteproduksjon friland

Vilkårs id: NBK-122.201-005 av 01.02.2022

1. Hvem forsikringen gjelder for
•
•
•
•

Forsikringstaker.
Ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret.
Innehaver av tinglyst eiendomsrett og panterett.
Ved eierskifte gjelder forsikringen inntil ny eier har kjøpt forsikring, men ikke lenger enn 14 dager etter eierskiftet.

2. Hvor forsikringen gjelder
•
•
•
•
•

På avtalt forsikringssted, se forsikringsbeviset.
Ansvarsforsikringen gjelder i Norden.
Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden.
Yrkesskadeforsikringen gjelder i Norge.
Naturskadeforsikringen gjelder i Norge.

3. Hva forsikringen omfatter
•

Det fremgår av forsikringsbeviset hva som er avtalt.

3.1 Produksjon friland
Omfattes
• Den type produksjon på friland som fremgår av
forsikringsbeviset tilsvarende sum driftsintekter pr. 1.
januar.
• Oppformering av plantekultuer i veksthus eller bygning
• Planter under produksjon på friland
• Høstet avling under lagring i inntil 4 dager.
• Skade som følge av transportulykke.

Omfattes ikke

Se også særvilkår for planteproduksjonen.
3.2 Rydding/bortkjøring og destruksjon
Omfattes
• Utgifter til rydding og bortkjøring av verdiløse rester av
planter og vekstmedium samt utgifter til
rengjøring/desinfeksjon av produksjonslokaler.
Erstatningen er samlet begrenset til 10 % av brutto
driftsinntekter for den forsikrede produksjon.

Omfattes ikke

3.3 Ansvar
Omfattes
• Forsikringen omfatter erstatningsansvar som sikrede i
egenskap av bruker/eier av landbrukseiendom og
produsent av skog/skogsdrift og planteproduksjon på
friland.Forsikringssum og hensvisning til vilkår fremgår av
forsikringsbeviset.
• I tillegg omfattes annen risikomessig og økonomisk
underordnet produksjon (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

3.4 Yrkesskade ulønnet arbeidskraft
Omfattes

Omfattes ikke

•

Erstatningsansvar som følge av lov om
yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65 for ulønnet
person.

4. Hvilke skader som erstattes
Tilfeldige og plutselige skader som framgår under og utgifter som følge av slike skader.
4.1 Driftstap
Dekkes
• Driftstap som følge av tyveri og hærverk.
• Driftstap som følge av brann
• Driftstap som følge av brudd på egen vannledning med
tilknyttet utstyr
• Driftstap som følge av erstatningsmessig skade på
bygning/fastmontert produksjonsutstyr som inngår i den
forsikrede kulturens driftsopplegg.

Dekkes ikke
• Normaltapet i produksjonen.
• Tap som følge av vekst- og kvalitetsfeil på sluttproduktet
• Tap som følge av sykdom og biologiske skadegjørere
utover det som er nevnt under restriksjoner/karantene og
avlingssvikt.
• Tap som følge av karanteneskadegjører oppstått
tidligere enn 14 dager etter forsikringens ikraftdato.
• Tap som skyldes at kultur ved mottak har symptomer på
skade eller sykdom.
• Tap som følge av snøtyngde på mykplasthus med enkel
duk.
• Tap som kan kreves dekket av offentlige eller private
erstatningsordninger.
• Tap som andre kan gjøres erstatningsansvarlig for med
mindre den ansvarlige dokumentert ikke er søkegod eller
firmaet er opphørt.
• Økning i tap som følge av mangelfull tingforsikring eller
som følge av at det gjøres forandring på driftsmidler
etter en skade.
• Tap som følge av skade på motorvogn eller mobil
maskin.
• Driftstap som skyldes svikt i strømleveransen.
• Driftstap som kan henføres til gjenoppføringstid for
bygning er er lengre enn det som er normalt

4.2 Driftstap produksjon pga restriksjoner/karantene
Dekkes
• Driftstap oppstått pga karanteneskadegjørere på
produksjon/kultur på friland når myndighetene pålegger.
• Restriksjoner/ karantene eller spesiell behandling.
• Fullstendig destruksjon for å hindre ytterligere
sykdomsutvikling og smitte.

Dekkes ikke

Erstatningen er begrenset til 20 % av plantetapet og 50 % av
driftstapet.
4.3 Driftstap på grunn av avlingsvikt
Dekkes
• Driftstap som følge av avlingsvikt erstattet under
”Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i
plante- og honningproduksjon”.

Dekkes ikke

Det er en forutsetning at det er innvilget erstatning etter
Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i planteog honningproduksjon. Erstatningen er, etter fradrag for
egenandel, begrenset til 15 % av totalt tap som følge av
avlingssvikten. Driftstapet beregnes etter samme grunnlag
som i statens beregningsmodell.
4.4 Naturskade på høstet avling
Dekkes
• Forsikringen omfatter naturskade. Se vilkårshenvisning i
forsikringsbeviset.

Dekkes ikke

5. Erstatningsberegning
5.1 Oppgjørsmåter
Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved
• Kontantoppgjør
• Skjønn
5.2 Oppgjørsrutiner
• Skade på produksjon erstattes som driftstap
• Merverdiavgift refunderes etter dokumenterte kostnader som er påløpt som følge av skaden
• Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og spørsmål i forbindelse med bereg-ning av avbruddstap, avgjøres ved
skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Se bestemmel-sene om skjønn i Generelle vilk-år
• Se også særvilkår for den type produksjon som er valgt og erstatningsregler som fremgår av dette særvilkår
5.3 Erstatningsregler
5.3.1 Forsikringssum
Produksjonens årlige driftsinntekter er oppgitt i forsikringsbeviset. I denne sum inngår
• Salgsinntekter av varer og tjenester tiknyttet produksjonen
• Offentlige produksjonstillegg
Er forsikringssummen i forsikringsbeviset lik regnskapets sum driftsinntekter for den forsikrede virksomhet siste regnskapsår
eller høyere, erstattes skaden etter bestemmelsene under pkt 3.2.3.
5.3.2 Underforsikring
Dersom forsikringssummen er lavere, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssum og
virksomhetens sum driftsinntekter (underforsikring), jf. forsikrings-avtaleloven § 4-7.
Dersom det har gått mindre enn 4 måneder fra siste regnskapsårs slutt og til skadetidspunktet, legges foregående
regnskapsår til grunn for vurderingen av underforsikring.
5.3.3 Hvordan erstatningen blir beregnet
Tapet beregnes på grunnlag av opplysninger fra virksomhetens regnskap og noteringer sammenholdt med foreliggende
offentlige normtall. Driftstapets økonomiske størrelse fastsettes ved skjønn dersom en av partene krever det.
Driftstapet settes til forskjellen mellom det resultat av driften som ville ha vært oppnådd i ansvarstiden uten skade og
resultatet av driften i ansvarstiden etter skaden. Tapet fastsettes snarest mulig etter utløpet av ansvarstiden eller tidligere
hvis partene blir enige om det.
Sikrede plikter å medvirke til at driftsresultatet i ansvarstiden blir så godt som mulig. Gir selskapet bestemte anvisninger, for
eksempel gjenanskaffelse av dyr, må disse følges.
A. Ansvarstid
Ansvarstiden regnes fra det tidspunkt hendelsen inntraff som forårsaket tap i driften, og for maksimalt den ansvarstid som
fremgår av forsikringsbeviset.
Disse resultater beregnes uten hensyn til inntekts- eller utgiftsposter som ikke har noe med selve driften å gjøre, som f eks
dannelse eller oppløsning av reserver i beholdninger og varekontrakter, inntekts- og formuesskatter. Sikrede plikter å
medvirke til at driften i ansvarstiden blir så god som mulig, f eks ved utbedring, gjenanskaffelse, overflytting til annet lokale,
midlertidig omlegging eller innstilling av driften. Gir selskapet bestemte anvisninger, må disse følges.
B. Driftsresultat uten skade
Ved beregning av det resultat av driften som ville ha vært oppnådd i ansvarstiden uten skade, skal virksomhetens resultat av
driften i tilsvarende tidsrom før skaden - ett eller flere år tidligere (sammenligningstiden), legges til grunn.
•
•
•
•

Resultatet i sammenligningstiden justeres hvis
Konjunkturer, salgsmuligheter, priser, produksjonsmetoder eller andre driftsforhold påviselig er annerledes i
ansvarstiden enn i sammenligningstiden
Driften i sammenligningstiden har vært helt eller delvis avbrutt
Driften i ansvarstiden helt eller delvis ville vært avbrutt av annen årsak enn skaden

C. Driftsresultat etter skade
• Tas med de kostnader som er rettslig nødvendig eller forretningsmessig vel begrunnet for virksomhetens reduserte drift,
og som ikke kan innspares - alt innen ansvarstiden. Herunder tas med lønn, ferielønn, sosiale trygder og andre
tariffestede ytelser til ansatte, bare i den utstrekning det er nødvendig å beholde dem under den fortsatte drift, samt
lønn m v i oppsigelsestiden - i henhold til § 59 i Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. til øvrige ansatte som heller
ikke kan beskjeftiges på annen måte. Lønn mv. utover det som er nevnt i foregående avsnitt, tas bare med hvis det er
særskilt avtalt.
• Tas med ekstraordinære utgifter som pådras i den hensikt å begrense tapet, f eks utgifter til provisoriske tiltak,
forseringsutgifter o l. Er selskapets samtykke ikke innhentet på forhånd, regnes slike utgifter bare med i den

•

utstrekning de påviselig har minsket tapet. Medfører slike kostnader nytte utover ansvarstiden, tas bare med det beløp
som forholdsvis faller på ansvarstiden.
Tas med inntekter i ansvarstiden, herunder renteinntekter, som skyldes skaden

Tas ikke med
1. Tingskader.
2. Økte finanskostnader eller økte avskrivninger som ikke skyldes skaden.
3. Økte kapitalkostnader på grunn av investering ut over erstatning for ting.
4. Dagbøter, mulkter og annet erstatningsansvar.
Tas ikke med den del av avbruddstapet som er en følge av at gjenopptakelse av driften hindres eller forsinkes på grunn
av:
Ø Andre forbedringer, utvidelser eller endringer enn slike som skyldes påbud gitt med hjemmel i lov eller offentlig
forskrift for utbedring av skaden. Selskapet svarer ikke for slikt tap ved påbud som myndighetene ikke hadde hjemmel til
å gi selv om skaden ikke var inntruffet.
Ø Reguleringsvedtak truffet etter skaden.
Ø Manglende arbeidskraft etter skaden.
Ø Ufullstendig tingforsikring.
Ø Manglende finansiering.
5.3.4 Selskapets ansvar overfor panthaver, konkursbo, dødsbo og andre nye eiere
Selskapets ansvar er begrenset til det laveste av følgende beløp:
• Nedgangen i tingens omsetningsverdi som følge av skaden, og
• Vedkommendes økonomiske interesse i tingen på skadetids-punktet
Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden skjedde.
For dødbo gjelder bestemmelsene uten hensyn til om dødsfallet skjedde før eller etter at skaden skjedde.

6. Egenandel
I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som framgår av forsikringsbeviset eller av punktene under. Egenandelen
gjelder for ett år av gangen og følger forsikringsåret. (Dato for hovedforfall på avtalen).
•
•
•

I erstatningsoppgjøret fratrekkes egenandelen som framgår av forsikringsbeviset eller av vilkårene.
Skal erstatningen avkortes/settes ned, gjøres dette før egenandelen er fratrukket.
Dersom skaden berøres av flere egenandelsbestemmelser, trekkes kun den høyeste egenandelen.

6.1 Naturskade
Egenandelen som til enhver tid er fastsatt i henhold til lov om naturskadeforsikring, for tiden 8 000 kroner.

