
Eksamensoppgave JUR5420 - Forsikringsrett 

Våren 2007 

 

1. Gjør rede for reglene om skadelidtes stilling i ansvarsforsikring  

2. Peder Ås importerte en hest fra USA i 2001.  Hesten fungerte normalt frem til sommeren 

2003. Sommeren 2003 forandret hesten imidlertid adferd og ble fullstendig uregjerlig og 

umulig å håndtere. Hesten ble kastrert uten at det bidro til noen bedring av situasjonen. Den 

var ikke kjørbar og kunne ikke rides fordi den ikke lystret og ble løpsk.   Hesten ble undersøkt 

av veterinær i september. Veterinæren hadde mistanke om svulst på hjernen, men 

undersøkelsen avdekket ingen kliniske sykdomsfunn og denne mistanken ble ikke bekreftet. 

Hesten ble likevel anbefalt avlivet av dyrevernhensyn fordi den ikke fungerte. 

Veterinærrapporten konkluderer med at hesten var sinnsforvirret som følge av fysiologiske 

endringer i sentralnervesystemet.  

Hesten var forsikret hos AS Forsikring.  Forsikringen var delt i ”Generelle 

bestemmelser”  og ”Dødsrisikoforsikring – alle hester”.  De generelle vilkårene innholdt 

følgende klausul:  

Generelle bestemmelser- hest- HES 2000 

6. Generelle begrensninger 

Selskapet utbetaler ikke erstatning: 

… 

ved atferdsforstyrrelser eller unormalt temperament. 

… 

Dødsrisikoforsikringen innholdt følgende klausul:  

Dødsrisikoforsikring - alle hester - HES2002 

2. Hva som dekkes 

Selskapet utbetaler erstatning med hele forsikringssummen når hest: 

… 

dør eller avlives som følge av sykdom. Avlivning må være foretatt av dyrevernhensyn, jfr. 

dyrevernloven. 

Peder sendte skademelding til AS Forsikring og krevet utbetaling av forsikringssummen  etter 

HES2002  nr 2  fordi hesten var avlivet som følge av sykdom.  

AS forsikring avslo Peders krav om utbetaling av forsikringssum og viste til 

forsikringsvilkårene HES 2000 nr. 6  i de generelle bestemmelsene, hvor det heter at 

selskapet ikke utbetaler erstatning ved atferdsforstyrrelser eller unormalt temperament. 

Selskapet viste til at obduksjonsrapporten konkluderte med at undersøkelsene ikke 

resulterte i noen diagnose og at det ikke var funnet svulst på hjernen som forklarte hestens 

atferd.  Sinnslidelse kunne ikke regnes som sykdom.  Uansett måtte de generelle vilkårene 

som gjaldt for alle forsikringsformene for hest gå foran den særlige dødsrisikoforsikringen. 

De generelle vilkårene gjaldt for samtlige av selskapets hesteforsikringer uansett 



bruksområde (trav- og galopphest, ride- og kjørehest, avlshest) og dekning (bruksverdi, 

dødsrisiko, veterinærutgifter, utvidete veterinærutgifter, foster/føll og impotens). Ved å 

samle slike fellesbegrensningen i generelle vilkår slapp man å gjenta vilkårene under hver 

dekningsform.   

Peder anførte at begrepet sykdom ifølge medisinsk ordbok er beskrevet som "tilstand med 

plager eller andre symptomer eller funksjonsnedsettelse somatisk og/eller psykisk og som 

kan ha somatiske og/eller psykiske årsaker", og at sinnslidelse derfor måtte regnes som 

sykdom.  Han anførte videre at unntaket for adferdsforstyrrelser kun kom til anvendelse 

dersom årsaken til adferdsforstyrrelsen var sosiale forhold, og ikke gjaldt dersom årsaken var 

sykdom.   

Subsidiært anførte Peder at dersom vilkårene måtte forstås slik AS Forsikring anførte, hadde 

AS Forsikring misligholdt sin informasjonsplikt etter FAL § 2-1.  Peder hadde tegnet forsikring 

med det formål å sikre seg økonomisk dersom  hesten  skulle bli syk og/eller dø. Han var ikke 

gjort oppmerksom på begrensningene i de generelle vilkårene da forsikringen ble 

tegnet.  Selskapet måtte derfor være ansvarlig for dødsfallet pga mangelfull informasjon.  

Selskapet bestred ansvar og viste til at det dreide seg om en helt vanlig ansvarsbegrensning 

for denne typen forsikring, og at selskapet ikke hadde noe bedre dekningstilbud enn det 

Peder hadde fått.   

Drøft og ta stilling til om  

1) den ansvarsbærende klausulen om at selskapet utbetaler forsikringssummen fordi hesten 

døde av sykdom omfatter den aktuelle situasjonen, 

2) hvis den ansvarsbærende klausulen kommer til anvendelse, om selskapet  kan påberope 

seg ansvarsbegrensningen for adferdsforstyrrelser, 

3) hvis selskapet ikke er ansvarlig etter 1 og 2, om  det er ansvarlig for mangelfull 

informasjon etter FAL § 2-1.   

Alle spørsmål skal besvares  

Oppgave1 er behandlet i Bull: Innføring i forsikringsrett, Oslo 2003, s. 410-434 

Oppgave2  er behandlet i Bull: Innføring i forsikringsrett, Oslo 2003, s. 85-92, s. 119-130 og s. 

533-554.  

 


