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1.   

Gi en fremstilling av reglene om opplysningsplikt i FAL kapittel 4 og kapittel 13.   

2.   

Ekteparet Peder og Maria fikk skillsmissebevilling i januar 2004. Maria kjøpte deretter i april 

2004 en villa som hun og hennes to barn skulle bo i. Villaen var leid ut med en leietager i 

hver etasje. Maria påtok seg å overta disse leieforholdene.  Planen var at hun skulle si opp 

avtalene  og flytte inn med sine barn. Maria hadde svært dårlige norskkunnskaper. Peder 

ønsket derfor å hjelpe henne og deres to felles barn i tiden etter skillsmissen, bl.a. ved å 

tegne forsikring for villaen. Via sin bankforbindelse inngikk Peder 15. april 2004 avtale om 

boligforsikring med AS Forsikring på Marias eiendom gjennom internett. Forsikringsavtalen 

ble inngått ved at Peder logget seg inn på sine personlige sider på bankens nettside, og fylte 

ut en bestilling av boligforsikring elektronisk. Fremgangsmåten medførte at Peder ble 

stående som kunde ettersom bestillingen ble gjort gjennom hans personlige sider på 

bankens hjemmeside. Det var imidlertid parets hensikt at Maria skulle stå som 

forsikringstaker, og Peder oppga derfor hennes navn som forsikringstaker.  Dette ble 

imidlertid ikke registrert, og på forsikringsbeviset sto det derfor at forsikringen var bestilt av 

Peder og at forsikringstager var ”unavngivet”.  

 

I forbindelse med at Peder bestilte boligforsikringen via internett, måtte han aktivt krysse av 

i en rubrikk om at ”Forsikringen gjelder bolig bebodd av eier” for å komme videre i 

bestillingsprosessen. I veiledningen for å registrere tilbud på villaforsikring var det under 

punktet ”steg 1 av 5” presisert at selskapet ”tilbyr bare villaforsikring til boliger som er 

bebodd av eier. Med dette mener vi en bolig der eier benytter 50 % eller mer av boarealet”.   

 

Maria sa opp de to leieforholdene  20. april for å flytte inn selv.  Den ene leietageren flyttet 

ut  20. juli, og Maria flyttet inn i første etasje.  Den andre leietageren, som bodde i annen 

etasje og som tilhørte et belastet miljø, ville derimot ikke flytte ut frivillig. Maria ble dermed 

nødt til å begjære tvangsfraflytting for å få ham kastet ut. Like i forkant av namsmannens 

beslutning om utkastelse i slutten av august oppsto det   vannskade i boligen. Vannskaden 

skyldtes frostsprengning av et rør i boligens andre etasje, og medførte store skader på 

villaen. Skadeomfanget ble anslått til kr 450.000. Det var klart av vannskaden skyldtes 

uaktsomhet fra den gjenværende leietagerens side.  

 

AS Forsikring avslo å dekke vannskaden. I avslagsbrevet ble det vist til at forsikringsavtalen 

klager hadde inngått var forbeholdt private nettbankkunder, og at det var et bevisst valg fra 

selskapets side at tilbudet ikke inkluderte boliger som ble leid ut. Selskapet anførte  at Peder 

hadde opptrådt i strid med FAL § 4-1 da han fylte ut bestillingen av forsikringsavtalen via 

internett, dels i forhold til at boligen ikke var bebodd av eier, dels i forhold til at han selv ikke 



var eier av boligen.  Videre hevdet det at Peder hadde utvist svik i denne forbindelse. 

Dersom han ikke hadde krysset av for bebodd bolig ville han ikke greid å fylle ut noen 

bestilling.  Den aktuelle forsikringen ble også tilbudt med 25 % rabatt til bankens kunder.  I 

hvert fall var han mer enn lite å laste.  Det anførte derfor at det ville avkorte 100 %.    

 

Maria hevdet at selskapet var ansvarlig og anførte at det var Peder som hadde gitt de gale 

opplysningene. Som forsikringstager og eier av eiendommen kunne hun derfor ikke ha noe 

ansvar for denne feilen. Forutsatt at hun heftet for de aktuelle opplysningene, anførte hun at 

det ikke forelå brudd på opplysningsplikten. Meningen hadde vært at hun skulle flytte inn, 

og det hadde hun også gjort.  Uansett kunne selskapet i hvert fall ikke avkorte med 

100 %.  Maria viste til slutt til at siden hun hadde flyttet inn, var selskapet avskåret fra å 

påberope seg de gale opplysningene.   

 

Drøft og ta stilling til følgende spørsmål: 

1. Er Maria som forsikringstager ansvarlig for de opplysningene Peder har gitt?  

2. Hvis Maria er ansvarlig, har Peder gitt gale opplysninger?  

3. Hvis Peder har gitt gale opplysninger, har han utvist svik?  

4. Hvis Peder ikke har utvist svik, er han mer enn lite å laste?  

5. Hvis Peder er mer enn lite å laste, hvor meget kan selskapet avkorte?    

6. Har Maria rett i at selskapet er avskåret fra å påberope seg de gale opplysningene?   

 

Alle spørsmål skal besvares.  
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