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1.   Redegjør for   

a)  innholdet i begrepene  forsikringsverdi og forsikringssum, 

b) forholdet mellom forsikringsverdi og forsikringssum, 

c)  innholdet i begrepene første risiko forsikring og fullverdiforsikring. 

2.  Et ungdomslag hadde en eiendom som det ønsket å pusse opp. Utgiftene skulle dekkes 

gjennom oppsparte midler, tilskudd fra kommunen og dugnadsarbeid. Eiendommen var 

forsikret i AS Forsikring. Forsikringen ble nedgradert fra fullverdiforsikring til første risiko 

forsikring med forsikringssum på kr. 244.000 i 1991 fordi bygget var i dårlig forfatning og det 

den gang ikke var planer om oppussing. Ungdomslaget tok i mars 2005 kontakt med 

forsikringsselskapet i forbindelse med oppussingsplanene for å oppgradere forsikringen. 

Styreformannen i ungdomslaget opplyste overfor selskapet at det skulle brukes kr. 360.000 

av oppsparte midler i laget til restaureringen. Resten skulle finansieres ved dugnadsinnsats 

og diverse tilskudd fra kommunen til oppussing.  Omfanget av disse beløpene ble ikke 

opplyst.  Styreformannen ga videre utrykk for at det var viktig for ungdomslaget å holde 

premieutgiftene nede.   

 

Ungdomslaget fikk tilsendt nytt forsikringsbevis og betalte premien.  Forsikringsbeviset 

innholdt følgende informasjon om dekningen:  

A. Hva er forsikret og hvordan 

Vilkår/ Hva er forsikret og forhold som Forsikringssum/  Premie 

Særvilkår påvirker beregning av premien beregningsgrunnlag ……….. 

  9/26 Etne 

BRA 1-B Bygning – Brann 

 Forsikringssum bygning er 20 % av takstsum 

 Indeksreguleres. Førsterisiko 244.000 2.222 

 Egenandel er kr 3.000 – for bygning som brukes 

 Til bolig kr 6.000 – for andre bygninger 

 -Riving og rydding Førsterisiko 200.000 364 

S 901 Forsikringssummen indeksreguleres 

BGN2-1 Byggeforsikring Fastsum 360.000 1.516 

S 908   Sum kr 4.102 

 

Den 5.desember 2005 ble bygget totalskadet i brann. Det ble avholdt skjønn over 

brannskadene, og gjenoppføringstaksten ble satt til kr. 3.800.000.  De angitte 

forsikringssummene var derfor ikke på langt nær tilstrekkelige til å dekke gjenoppføringen av 

bygningen.  

Selskapet mente det kun var ansvarlig for kr. 244.000 under førsterisikodekningen og kr. 

360.000 under byggeforsikringen slik det var angitt i forsikringsbeviset. Selskapet hadde 



under diskusjonen med ungdomslaget fått inntrykk av at det kun var kr 360.000 som skulle 

forsikres og ikke tilskuddene og dugnadsarbeidet. De hadde diskutert forsikring med høyere 

forsikringssum fra det tidspunkt oppussingen var ferdig, men avtalen var at ungdomslaget 

skulle melde fra om dette. Slik melding var ikke sendt på branntidspunktet.  

Ungdomslaget anførte at det hadde ønsket fullverdiforsikring selv om dette ikke var uttrykt 

overfor selskapet, og at det trodde dekningen omfattet forsikring på fullverdivilkår. 

Ungdomslaget hadde ikke forutsetninger for å forstå at forsikringsbeviset ikke omfattet 

dette. Ungdomslaget mente selskapet hadde brutt informasjons- og veiledningsplikten på 

tegningstidspunktet.  Selskapet måtte derfor være ansvarlig som om fullverdiforsikring var 

tegnet og i hvert fall være ansvarlig for en forsikringssum under byggeforsikringen som 

svarte til summen av oppsparte midler, kommunale tilskudd og dugnadsinnsatsen.   

Til dette anførte selskapet at forsikringsbeviset klart sa at forsikringen var begrenset til 

førsterisikodekning for bygningen samt byggeforsikring med forsikringssum kr. 360.000. 

Dersom ungdomslaget mente det hadde avtalt noe annet måtte det ha reklamert overfor 

selskapet. Ungdomslaget hadde akseptert forsikringen på de vilkår som forelå ved å betale 

den nye premien.   AS Forsikring anførte videre at selv om det hadde brutt 

informasjonsplikten, kunne det ikke holdes ansvarlig overfor Ungdomslaget. Verken AS 

Forsikring eller andre selskaper tegnet fullverdiforsikring på bygninger under oppussing. Den 

vanlige fremgangsmåten var å tegne byggeforsikring i oppussingsperioden og deretter 

oppgradere forsikringen når oppussingen var ferdig.  Ungdomslaget ville derfor ikke under 

noen omstendighet fått tegnet fullverdiforsikring på bygningen.  Ungdomslaget hadde 

dessuten gitt uttrykk for at det ønsket lav premie.   Presumsjonen var derfor at det ikke 

ønsket å forsikre mer enn verdien av egne oppsparte midler.  Verdien av de kommunale 

tilskuddene og dugnadsinnsatsen var heller ikke oppgitt til selskapet.   

 

Drøft og ta stilling til følgende spørsmål: 

1. Har AS Forsikring brutt informasjonsplikten på tegningstidspunktet?    

2. Forutsatt at AS Forsikring har brudd informasjonsplikten, kan Ungdomslaget kreve dekning 

for fullverdiforsikring? 

3. Hvis AS Forsikring ikke er ansvarlig for fullverdiforsikring, kan Ungdomslaget kreve at 

byggeforsikringen omfatter summen av kr. 360.000 (bankinnskuddet), kommunale tilskudd 

og dugnadsinnsatsen?  

Alle spørsmål skal besvares 

 


