VEILEDNING TIL FASTSETTELSE AV FORSIKRING FOR SØK- OG
REDNING I FORBINDELSE MED AKTIVITET I ANTARKTIS
FORSIKRINGSKRAV IHT. § 12 ANNET LEDD I FORSKRIFT 26. APRIL 2013 OM
MILJØVERN OG SIKKERHET I ANTARKTIS (ANTARKTISFORSKRIFTEN)
§ 12 annet ledd:
Den ansvarlige for aktiviteten skal videre ha tilstrekkelig forsikring eller stille likeverdig garanti for
utgifter av enhver art som påføres offentlig myndighet eller andre i forbindelse med søk, redningsaksjon eller
syketransport som må gjennomføres i tilknytning til aktivitet i Antarktis. Forsikring eller garanti etter dette
leddet skal dekke slike utgifter uten hensyn til om det er utvist uaktsomhet av den ansvarlige for aktiviteten,
personer i hans tjeneste eller turdeltakere.

Nedenfor følger informasjon om påkrevd forsikrings- eller garantisum for aktivitet i
Antarktis. Den som er ansvarlig for aktivitet i Antarktis må påse at det foreligger
tilstrekkelig forsikring. Norsk Polarinstitutt skal ha bekreftelse på at forsikring foreligger
før den planlagte aktiviteten igangsettes. Norsk Polarinstitutt vil kunne kreve annen
forsikringssum enn det som er oppgitt nedenfor dersom spesielle forhold ved aktiviteten
tilsier dette.
Den veiledende forsikringssummen (Tabell 1) tar utgangspunkt i:
 Geografisk område: Basert på avstand til nærmeste kontinent, tilgang på ressurser,
mv. Geografiske soner er angitt i vedlagte kart.
 Sesong: Redningskapasitet i de ulike områdene varierer betraktelig mellom
sesonger, dermed også kostnadene forbundet med en søk- og redningsaksjon.
 Størrelse på aktiviteten: Det kan ligge kapasitetsbegrensninger på transport som vil
medføre ekstra transportbehov dersom aktiviteter er over en viss størrelse. Ved
aktiviteter over en viss størrelse er det også en viss risiko for at søk- og/eller
redning må iverksettes flere enn én gang.
Merk følgende:
 Det er kun et fåtall forsikringsselskaper som pr. i dag tilbyr tilpassede søk- og
redningsforsikringer som gjelder i Antarktis.
 Det mest hensiktsmessige er å kontakte et eller flere forsikringsselskap med
forespørsel om tegning av spesialforsikring for søk og redning og syketransport i
forbindelse med den planlagte aktiviteten.
 Dersom ekspedisjonen kjøper transport- og redningstjenester av en operatør som
krever at det foreligger spesifikk forsikring som vil kunne dekke evt. utgifter denne
operatøren vil ha i utførelse av søk-, redning- og uttransporttjenester, vil dette
normalt tilfredsstille forsikringskravet beskrevet ovenfor.
 Det skal foreligge egen bekreftelse på at forsikringen gjelder i Antarktis (i relevant
periode) og at den dekker utgifter av enhver art (opp til de fastsatte beløp) som kan
komme til å påføres offentlig myndighet eller andre i forbindelse med søk,
redningsaksjon eller syketransport. Det foreligger eget skjema for slik bekreftelse
(Vedlegg 1).
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TABELL 1
Geografisk område1
Sesong
Landbaserte aktiviteter
Sone I
Sommer: 01.11-28.02
Sommer: 01.11-28.02
Vinter: 01.03-31.10

Antall deltakere

Forsikrings-/garantisum

1-5 personer
> 5 personer

3 mill
3,5 mill
Fastsettes på basis av konkrete
aktivitetsplaner, spesifikt på basis
av beredskapsavtaler (påkrevd).
Redningskapasitet i området er
minimal og nærmest ikkeeksisterende vinterstid, og høy
forsikrings-/garantisum må
påregnes.

Sone II

Alle sesonger

Fastsettes på basis av konkrete
aktivitetsplaner, spesifikt på basis
av beredskapsavtaler (påkrevd).
Vinteraktiviteter anbefales ikke da
rednings-kapasitet i området er
nærmest ikke-eksisterende, og høy
forsikrings-/garantisum må
påregnes.

Sone III

Alle sesonger

Fastsettes på basis av konkrete
aktivitetsplaner, spesifikt på basis
av beredskapsavtaler (påkrevd).
Redningskapasitet i området er
minimal (og nærmest ikkeeksisterende vinterstid), og høy
forsikrings-/garantisum må
påregnes.

Seilekspedisjoner2
Sone III*

Sommer: 15.10-15.03

Pr. båt

1,5 mill

Sone IV

Alle sesonger

Pr. båt

Fastsettes på basis av konkrete
aktivitetsplaner, spesifikt på basis
av beredskapsavtaler (påkrevd).
Aktiviteter i området anbefales
ikke, da redningskapasitet i
området er minimal, og høy
forsikrings-/garantisum må
påregnes.

* Korte, dagbaserte ilandstigninger er iberegnet som del av aktiviteten dersom denne ikke inkluderer
aktiviteter som brevandring/-klatring, toppturer, klatring, mv. Dersom det gjennomføres annen aktivitet enn
enkle ilandstigninger, vil aktiviteten normalt vurderes iht. rettledningen gitt for Sone I. Dersom aktiviteten er
klart begrenset til de mest sentrale og trafikkerte områdene i sonen, der det til enhver tid er relativt stor grad
av annen aktivitet, vil lavere forsikringssum kunne vurderes på bakgrunn av detaljert informasjon om
seilingsplaner.
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Se Vedlegg 2 for avgrensning av de ulike sonene.
Avtaler og regelverk som gjelder til havs (spesifikt konvensjon om ettersøkning og redning til sjøs) tilsier at
ethvert skip er forpliktet til å yte nødvendig hjelp til enhver som befinner seg i havsnød eller trues av fare til
sjøs, og at det dermed på dette grunnlag ikke er normalt å utstede søk- og redningsforsikring for sjøbasert
aktivitet. Forsikringen som kreves etter § 12 annet ledd i Antarktisforskriften skal kunne dekke evt. utgifter
som påløper ved søk og redning som evt. iverksettes ifm. opphold/aktivitet på land, samt dekking av evt.
utgifter som påføres andre i forbindelse med syketransport som kan utløses både under seilas og i
forbindelse med landbasert aktivitet.

VEDLEGG 1
BEKREFTELSE PÅ FORSIKRING
BEKREFTELSE PÅ FORSIKRING FOR SØK, REDNING OG SYKETRANSPORT
I FORBINDELSE MED AKTIVITET I ANTARKTIS, JF. FORSKRIFT 26. APRIL 2013 OM
MILJØVERN OG SIKKERHET I ANTARKTIS § 12 ANNET LEDD

Navn på aktiviteten/ekspedisjonen

Ansvarlig for aktiviteten

Bekreftelse av forsikring
Det bekreftes at ovennevnte aktivitet er forsikret for utgifter av enhver art som påføres
offentlige myndigheter eller andre i forbindelse med (kryss av):
 søk, redningsaksjon
 syketransport
som må utføres i tilknytning til gjennomføring av aktiviteten i Antarktis. Forsikringen dekker
slike utgifter uavhengig av om det er utvist uaktsomhet av den ansvarlige for aktiviteten,
personer i hans tjeneste eller turdeltakere.
Forsikringen gjelder (kryss av):
 alle deltakere i aktiviteten
 følgende deltakere:__________________________________________
Kopi av forsikringspolisen(e) følger vedlagt.
Forsikringsbeløpet er på NOK _________________

Kontaktinformasjon
Forsikringsselskapets navn og adresse

Forsikringsselskapets kontaktperson/kontaktinformasjon

Underskrift, dato og stempel

VEDLEGG 2

Det henvises til Tabell 1 i forsikringsveiledning for sonebsekrivelser

