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HØRINGSUTTALELSE:  

FORSLAG TIL LOV OM STATLIG VAREKRIGSFORSIKRING OG FORSKRIFT 

OM SEKRETARIAT FOR ORDNINGEN ETTER LOVEN 

 

Vi viser til Deres ekspedisjon av 16. mai d.å. med forslag til ny lov om statlig varekrigs- 

forsikring med forskrifter. 

  
Cefor tiltrer i utgangspunktet departementets vurderinger og forslag, men har enkelte 

bemerkninger til motivene og lovteksten som følger nedenfor. 

 

1. Forholdet til forsikringsavtaleloven (heretter omtalt som FAL) 

Departementet ber høringsinstansene uttale seg om «de enkelte avtalevilkårene vil gi 

tilstrekkelig alternativ regulering i fravær av forsikringsavtalelovens bestemmelser». Til dette 

vil vi bemerke at det i høringen ikke er lagt frem et forslag til forsikringsvilkår. Vi antar 

imidlertid at de norske vareforsikringsvilkårene av 1995/2004 (Cefor form, 261A) vil kunne 

danne grunnlaget for vilkår for varekrigsforsikring. Disse vilkårene er i overensstemmelse 

med FAL. For varekrigsvilkårene vil FAL danne bakgrunnsrett, selv om lovutkastets § 3 

fastslår at FAL ikke skal gjelde. Behovet for å fravike FAL er, som beskrevet i høringsnotatet, 

først og fremst knyttet til behovet for en rask oppsigelse og anledningen til å gi eller endre 

sikkerhetsforskrifter i forsikringstiden. Men det kan også tenkes andre bestemmelser i FAL 

som det kan være hensiktsmessig at varekrigsvilkårene fraviker, f.eks. FAL kapittel 7 om 

tredjepersons rett etter forsikringsavtalen, § 4-14 om selskapets plikt til å si fra om at det vil 

bruke sine rettigheter og spørsmålet om tvister mellom sikrede og staten om fortolkning av 

loven og vilkårene skal kunne bringes inn for Finansklagenemnda, jfr. FAL § 20-1. 

 

2. Bruken av begrepene «tap» og «skade» 

I lovutkastets §§ 5 og 6 brukes begrepene «tap» og «skade» på en måte som kan gi inntrykk 

av at det er tale om to forskjellige begrep. Forsikringsrettslig omfatter begrepet «tap» også 

skade. Sikrede kan lide tap av forskjellige typer. Forsikringsgjenstanden kan gå helt tapt, dvs.
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totaltap eller bli skadet. Sikrede kan ha hatt omkostninger ved å redde forsikringsgjenstanden 

fra å bli rammet av en fare som dekkes av forsikringen eller bli avkrevet felleshavaribidrag. 

Varevilkårenes § 6 lister opp forskjellige typer tap som det kan være aktuelt å dekke.  

 

Vi foreslår derfor at man i lovutkastets § 5 første og annet ledd bytter ut «tap av og skade 

på» med «tap som rammer». Begrepet «tap» er for øvrig brukt korrekt i lovutkastets § 7.  

 

3. Farefeltet- lovutkastets § 6 

Begrepet «dekningsomfanget» kan fremstå som noe unøyaktig, da det kan bety hvilke farer 
som dekkes – farefeltet – og hvilke tap som dekkes – tapsfeltet – jfr. punkt 2 over. For å få 

sammenheng med lovutkastets § 7, foreslår vi følgende tittel og ordlyd i § 6: 

§ 6. Farefeltet 

Forsikringen kan omfatte følgende farer som de forsikrede varer blir utsatt for i Norge eller 

utlandet: 

a) krig eller krigslignende forhold, 

b) ekstraordinære krisesituasjoner. 

 

4. Organisering av statlig varekrigsforsikring i unntakssituasjoner 

I motivene til lovutkastets § 11 bør vel den påtenkte muligheten for å gi private forsikrings- 

foretak anledning til å tilby sine kunder varekrigsforsikring på vegne av staten omtales i noe 

større detalj. I en situasjon hvor private vareassurandører ikke lenger kan opprettholde 

privat krigsforsikring for sine kunder, vil en viss dekning i statlig regi kunne være til hjelp. 

Kundeoppfølging og skade- behandling vil da ligge hos selskapene. Under den obligatoriske 

redegjørelsen for administrative og økonomiske konsekvenser av loven, vil man kunne legge 

til grunn at ordningen vil spare staten for administrative utgifter sammenlignet med dagens 

ordning, hvor et ad hoc forsikringsselskap opprettes med eget IT-system og tvangsutskrevne 

ansatte fra forsikringsselskapene med kunnskap om vareforsikring. 

 

 

Vennlig hilsen 
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