
   

         

Forsikringsvilkår 
 

 

DRONEANSVAR 
 

 

Gjelder fra  
 
01.06.2022 

 
 

INNHOLD 
 
PUNKT                                                                                                                                         SIDE 

 

1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR ..................................................................................2 

2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER ...........................................................................................2 

3. ANSVARSFORSIKRINGEN OMFATTER .................................................................................2 

4. HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER ..........................................................................2 

5. SIKKERHETSFORSKRIFTER .....................................................................................................3 

6. FORSIKRINGSSUM OG EGENANDEL .....................................................................................3 

7. SIKREDES PLIKTER VED SKADETILFELLE ..........................................................................3 

8. BEHANDLING AV ERSTATNINGSKRAV .................................................................................4 

Bistand i klagesaker ..................................................................................................................................6 
 

 

FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV 
- forsikringsbeviset 
- forsikringsvilkår og evt. tilleggsforsikringer 
- Generelle vilkår 
- Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL) 
- det øvrige lovverk 

 
Teksten i forsikringsbeviset og tilleggsforsikringer gjelder foran forsikringsvilkårene. 
Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1.  HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 
 

 
1.1 Forsikringen gjelder for droneoperatører som er angitt i forsikringsbevis/navneoppgave, og som 

er ansatt hos eller medlem av forsikret bedrift/organisasjon. 

 
1.2 For forsikringer tegnet for spesifikk klasse gjelder forsikringen også for dronepiloter som flyr drone i 

operasjon deklarert av droneoperatør som nevnt under pkt. 1.1. 
 
1.3 Dersom droneoperatør ikke er eier av dronen som benyttes under operasjonen er eier medforsikret. 

2.  HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

Forsikringen gjelder erstatningsansvar som pådras i Norge etter norsk regelverk. 

3.  ANSVARSFORSIKRINGEN OMFATTER 
 

 
3.1 Ansvarsforsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar i henhold til luftfartslovens § 11-1 

om objektivt ansvar for skade på person og ting, ved bruk av drone med egenvekt som ikke 
overstiger 25 kg. 

 
3.2 Ansvarsforsikringen omfatter også annet erstatningsansvar som oppstår som en direkte følge av 

skade oppstått ved bruk av drone som nevnt i pkt 3.1. 
 
3.3 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. 

 
 

3.4     Alle skader som skyldes samme ansvarsutløsende forhold, handling eller unnlatelse, eller som har 
sin årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, skal regnes som ett skadetilfelle og reguleres 
av vilkårene på det tidspunkt da første skade konstateres. Har flere sikrede medvirket til en skade, 
regnes også dette som ett skadetilfelle. 

4.  HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER 

Uten særskilt avtale omfatter forsikringen ikke ansvar: 

 
4.1 for skade på annet luftfartøy, eller på person eller ting i slikt fartøy. 
 
4.2 for skade på dronen eller på ting som tilhører forsikringstaker eller dronefører. 

 
4.3 for skade oppstått på transportert gods. 

 
4.4  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.  

 
4.5 relatert til bøter, dagbøter, overtredelsesgebyr, oppreisning eller lignende. 
 
4.6 som oppstår under konkurranseflyvning eller trening til konkurranseflyvning. 
 
 For ansvar utover det objektive ansvaret i Luftfartslovens § 11-1 gjelder i tillegg følgende unntak: 
 
4.7 Ansvar for personskade som hører inn under lov om yrkesskadeforsikring. 
 



  

4.8 Ansvar 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 på grunn eller i vann, 
hvor årsaken til forurensningen er plutselig og uforutsett 

 
4.9 Ansvar for rent formuestap, altså tap som ikke skyldes fysisk skade på ting eller person. 
 

5.  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. 

Det samme gjelder hvis forsømmelsen er gjort av personer som utfører arbeid av ledende art eller av 
andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten, eller av arbeidsledere som i arbeidstiden 
følger dem de er satt til å lede. 

 

- Generelt:  
 
Luftfartstilsynets regler for droneflyging skal følges. 
 

- Områder hvor det ikke er tillatt å fly:  
 
Det er ikke tillatt å fly luftfartøy som ikke har fører om bord over eller i nærheten av militære områder, 
ambassader eller fengsler.  

 
Det er ikke tillatt å fly luftfartøy som ikke har fører om bord nærmere enn 5 km fra en lufthavn, hvis ikke  
flygingen er avklart med lokal flygekontrolltjeneste eller flygeinformasjonstjeneste.  

 
Flygning når det har skjedd ekstraordinære hendelser  
Flygning over eller i nærheten av et sted nødetatene eller Forsvaret har etablert et innsatsområde i forbindelse 
med ulykke eller annen ekstraordinær hendelse, er kun tillatt med tillatelse fra innsatsleder. 

6.  FORSIKRINGSSUM OG EGENANDEL 
 
 

6.1 FORSIKRINGSSUM 
 

Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til 750.000 SDR ved hvert skadetilfelle. 
 

Saksomkostninger dekkes i tillegg til forsikringssummen ved skadetilfelle inntruffet i Norge.  
 

 
6.2 EGENANDEL 

 

Egenandel fremkommer av forsikringsbeviset. 
 

6.3 REGRESS 
 
For skade inntruffet som følge av grovt uaktsom flyvning i strid med regelverk har selskapet rett til 
regress mot ansvarlig skadevolder.     

7.  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.  BEHANDLING AV ERSTATNINGSKRAV 
 

 
8.1 Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger den avtalte egenandel, påtar 

selskapet seg å 
 

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

 
8.2 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, se dog pkt. 7.1, 
siste avsnitt. 

 
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. 

 
8.3 Selskapet betaler den del av erstatningen som overstiger egenandelen. Selskapet har rett til å betale 

enhver erstatning direkte til skadelidte. 
 
8.4 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. 

 
9 RETTSHJELP 

 
9.1   HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) 

 
 Rettshjelpforsikringen gjelder for droneoperatør eller dronepilot som nevnt i pkt. 1.1 og 1.2, når 
vedkommende er part i tvist i egenskap av å være personlig eier eller rettmessig bruker av drone. 

 
 Rettshjelpsutgifter for juridiske personer som firma, dødsbo, andelslag, stiftelser og lignende er ikke 
omfattet av rettshjelpsforsikringen. 

 
9.2      NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 

 
 Rettshjelpforsikringen dekker tvister som er oppstått mens forsikringen er i kraft. 
 
  

9.3      HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 
 
 Rettshjelpforsikringen gjelder for tvister som hører inn under norsk jurisdiksjon. 
 
 

9.4      HVA SOM INNGÅR I FORSIKRINGEN 
 
 I forbindelse med tvist dekker forsikringen nødvendige utgifter til advokat, 
 retten, sakkyndige og vitner.  
 
Med tvist forstås at et krav er fremsatt og bestridt, helt eller delvis. 
 
Vedvarende taushet hos motpart vil kunne anses som bestridt krav. Selv om saken består av flere spørsmål 
vil dette ikke nødvendigvis være å anse som flere tvister. Det samme gjelder dersom det er flere parter på 
samme side. 
 
Det regnes som én tvist dersom den baserer seg på vesentlig samme hendelser eller omstendigheter. 
 
 

9.5  HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 
 
9.5.1 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, dekkes likevel rettshjelpsutgifter. 
 
9.5.2 Hvilke utgifter er omfattet 
Utgifter til sakkyndige som er ikke er oppnevnt av retten, dekkes når utgiftene på forhånd er godkjent av Ly. 
 
Utgifter til vitner dekkes ved hovedforhandling og bevisopptak. 
 
Tilkjente saksomkostninger dekkes dersom sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod. 
 
9.5.3 Forlik 
Forsikringen gjelder også når tvisten blir avgjort ved forlik. 
 
9.5.3 Tvist etter at dronen er solgt 
 
Hvis dronen er solgt, og medlemskapet i forsikret organisasjon opphørte i forbindelse med salget, dekkes 
likevel tvist hvor sikrede er part i egenskap av å være tidligere eier. 
 

9.6  HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 
 
Forsikringen omfatter ikke: 
- Utgifter til voldgiftsdommere 
- idømte saksomkostninger 
- rettsgebyr i ankeinstans 
 
Følgende tvistetyper er unntatt: 
 
9.6.1 Fast eiendom 
Forsikringen omfatter ikke tvist som har sammenheng med fast eiendom. 
  
9.6.2 Tvist som hører inn under namsmyndighetene 
Forsikringen omfatter ikke tvist som hører inn under namsmyndighetene 
 
9.6.3 Inkassosak m.m. 
Forsikringen omfatter ikke tvist som gjelder inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak 
og sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling dersom sikrede er konkurs- eller akkordskyldner. 
 
9.6.4 Straffesak m.m. 
Forsikringen omfatter ikke straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav i slike saker, samt sak om 
erstatningsplikt etter Lov om skadeerstatning (skl) 13.juni 1969 nr 26 § 3-3 (visse personlige krenkelser 
m.m.) og par. 3-6 (ærekrenking og krenking 
av privatlivets fred). 
 
9.6.5 Ansettelsesforhold m.m. 
Forsikringen omfatter ikke tvist mellom parter som begge er omfattet av forsikringen eller som dreier seg om 
ansettelsesforhold, herunder tvist som har sitt utspring i yrkesskade eller yrkessykdom. 
 
9.6.6 Patentrett og immaterialretter 
Forsikringen omfatter ikke tvist angående patentrett og andre immaterielle rettigheter. 
 
9.6.7 Offentlige forvaltningsvedtak 
Forsikringen omfatter ikke 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. 
 
9.6.8 Naturmangfoldloven 
Forsikringen omfatter ikke tvist som knytter seg til eller følger av lov om naturens mangfold 
(naturmangfoldloven) av 19.juni 2009 nr. 100 § 69-72, og § 74. 
 
9.6.9 Advokatsalær o.l. 
Forsikringen omfatter ikke: 
- tvist om advokatsalær eller tvist om utgifter til sakkyndige 
- merutgifter pga. advokatbytte 
 
9.6.10 Skilsmisse, separasjon ol. 



  

Forsikringen omfatter ikke tvist som har sammenheng med eller utspring i separasjon, skilsmisse, 
barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, 
økonomisk fellesskap etablert av samboende og oppløsning av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. 
 
9.6.11 Tvist som åpenbart ikke kan vinne frem 
Forsikringen omfatter ikke tvist som åpenbart ikke kan vinne frem. 
 
9.6.12 Tvist mot forsikringsselskapet 
Forsikringen omfatter ikke tvist mot forsikringsselskapet i forbindelse med oppgjør under 
droneansvarsforsikringen. 
 
 

9.7  FORSIKRINGSSUM 
 
Den samlede erstatning for hver tvist er begrenset til kr 100 000 selv om det er flere parter på samme side. 
Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring under flere forsikringer i ett eller flere selskap. Ly sitt 
ansvar er under hver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i 
saken, dersom utgiftene ikke utgiftene er godkjent av Ly på forhånd.  
 
Erstatning for samtlige tvister som oppstår i ett og samme forsikringsår, er begrenset til 
kr 200 000. 
 

9.8  EGENANDEL 
 
Egenandelen er 20% av dekningsmessige utgifter, minimum kr 4 000. Det trekkes bare en egenandel for 
hver tvist selv om det er flere parter på samme side. 
 
 

9.9  PLIKTER VED SKADETILFELLET 
 
Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpforsikringen, må Ly underrettes snarest mulig og senest ett år 
etter at advokat er engasjert. Underretningen skal skje skriftlig. Dersom advokat benyttes under den 
offentlige forvaltningsbehandlingen, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den 
offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet eller saken bringes inn for de alminnelige domstoler. 
 
Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig, og bærer selv omkostninger forårsaket uten 
rimelig grunn. 
 

9.10 ERSTATNINGSREGLER 
 
Sikrede velger selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget. 
 
Ly kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. 
Sikrede skal informere Ly om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell forvaltningsbehandling av klage 
på offentlig forvaltningsvedtak. 
 
Ved krav om oppgjør har Ly den samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har 
beregnet sitt salær. Medgått tid skal spesifiseres. 
 
Sikrede skal påse at faktura for samtlige dekningsmessige utgifter utstedes på sikrede på vanlig måte. 
Fradragsberettiget merverdiavgift dekkes ikke under forsikringen. 
 
Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening. 
 
Selskapet kan forøvrig kreve at sikrede begjærer salæret fastsatt av retten i henhold til Lov om mekling og 
rettergang i sivile tvister (tvl) av 16.juni 2005 nr 90 § 3-8. 

Bistand i klagesaker 
Hvis dere mener at det er gjort en feil fra selskapets side, og dette ikke avklares gjennom den ordinære 
saksbehandlingen, kan skriftlig klage gjøres til: 

Finansklagenemnda 
Pb. 53 Skøyen 
0212 Oslo 
 



  

Dere mister retten til å klage hvis klagen ikke er fremsatt overnevnte instans eller sak ikke er anlagt de 
alminnelige domstoler, innen seks måneder etter dere fikk skriftlig melding om avgjørelsen 

 


