
Incoterms® 2020 – Hva betyr det for deg? 
Siden 1936 har det internasjonale handelskammer – ICC – utgitt og løpende oppdatert de 
internasjonalt velkjente og anerkjente handelsklausuler: Incoterms. 

Siste oppdatering, og den 8. utgaven i ICC sin regi, er Incoterms® 2020, som ble tatt i bruk 1. 
januar 2020. 

I forhold til Incoterms® 2010 er den eneste endringen av selve klausulene, at DAT (Delivered At 
Terminal) er erstattet av DPU (Delivered at Place Unloaded). Formålet med DPU er det samme, 
som det var med DAT, nemlig at selger skal kunne påta seg både transportrisiko og omkostning 
helt fram til og med at det solgte godset er losset på et nærmere avtalt sted. 

En rekke eksisterende klausuler har fått innholdsmessige justeringer. De viktigste av disse er: 

• CIP; her er minimumskravet til den vareforsikringsdekning, som selger er pliktig til å ta 
ut til dekning av kjøpers transportrisiko, endret fra å være Institute Cargo Clauses C 
(ICC C) til å skulle være ICC A. I forsikringstermer tilsvarer ICC A og ICC C hhv. utvidede 
vareforsikringsvilkår kontra begrensede vareforsikringsvilkår 

• FCA; ny mulighet rundt bruk av Bill of Lading (BL) ved sjøtransport 
• FCA, DAP, DPU og DDP; her er det tydeliggjort, at disse klausuler også kan anvendes i 

forbindelse med levering med selgers eget transportmiddel. 
• Det er fremdeles slik at ved CIF holder det med ICC C forsikring, men ved CIP skal det 

være en «all risk» forsikring, det betyr ICC A forsikring. Det er en klar forbedring. 

Den største nyheten i Incoterms® 2020 er imidlertid at hele beskrivelsen i de enkelte 
klausuler har gjennomgått en meget omfattende omstrukturering og omformulering, og de 
fremstår nå i en moderne og mye mer lettfattelig form. 

Incoterms® 2020 regulerer følgende forhold mellom selger og kjøper: 

• Generelle forpliktelser 
• Levering 
• Risikoens overgang 
• Transport 
• Forsikring 
• Leverings- og transportdokumenter 
• Eksport- og importtillatelse 
• Kontroll, emballasje og merking 
• Fordeling av omkostninger 

 



Utover selve transportdelen, kan vi som speditører bistå selger og kjøper med å oppfylle en 
lang rekke av de øvrige forpliktelser, som følger Incoterms® 2020. Det kan blant annet være 
tollklarering, dokumenthåndtering og tegning av vareforsikring på ICC A vilkår. 

 

Illustrasjonen viser fordelingen mellom selger og kjøper av transportrelevante elementer i 
Incoterms. 

Når det gjelder forsikring, så er det forsikringsplikt ved bruk av CIP. FREJA anbefaler imidlertid 
at det også tegnes vareforsikring ved bruk av andre klausuler. 

Ta kontakt med oss på 22075000 eller freja.no@freja.com dersom du har spørsmål rundt 
Incoterms® 2020. 
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