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1. Gjør kort rede for: 

a) Vilkårene som må være oppfylt for at et tiltak skal anses som et redningstiltak etter FAL 

b) Hvem som etter FAL kan kreve redningsomkostninger dekket av forsikringsselskapet 

c) Virkningene for sikrede av at en pådratt omkostning anses som en redningsomkostning 

etter reglene i FAL 

2. I påsken var Peder Ås på hytten sin på Norefjell. Palmesøndag ble jakken hans stjålet da 

han var på en kafé i nærheten av hytten. Peder og tyven fikk øyekontakt idet tyven tok 

jakken hans og løp ut av lokalet. I jakkelommen lå det både nøkler til hytten, og til huset 

hans i Oslo. Det var ingen ting i lommene som kunne identifisere hvem Peder var eller hvor 

nøklene passet. Peders kone Marthe var hjemme da han kom tilbake, hun var syk hele ferien 

og lå for det meste i sengen. Peder ble så irritert over at jakken var stjålet, at han glemte hva 

han hadde hatt i lommene. Det var først da familien skulle reise hjem 1. påskedag at han 

husket på at nøklene hans hadde ligget i jakken. Peder hadde tilbrakt mye av påsken i 

hytteveggen, som var godt synlig fra veien som førte bort til kafeen. Han ble redd for at 

tyven kunne ha kjent han igjen hvis han hadde passert på veien, og slik forstått hvilken hytte 

nøklene passet til. Uansett mente Peder det ville være mulig for tyven å prøve seg frem til 

hvilken hytte nøkkelen passet til, fordi det ikke var så mange hytter i området rundt kafeen. 

Peder ringte låsesmeden med det samme og reiste ikke fra hytten før det var installert ny lås. 

I tillegg til å erstatte låsen fikk Peder også installert et alarmsystem, som han håpet ville 

skremme bort tyven. Da familien kom tilbake til Oslo fikk Peder skiftet låsene i boligen også. 

Hvis tyven visste hvilken hytte som var hans, mente Peder det ville være enkelt for han å 

finne navnet hans og hjemmeadressen. Peder hadde Kombinert villaforsikring fra 

Skadeforsikring AS som dekket risikoen for tyveri av innbo og løsøre i boligen hans, og en 

tilsvarende forsikring som dekket risikoen for tyveri fra hytten. Peder krevde utgiftene til nye 

låser på hytten og i boligen, samt utgiftene til det nye alarmsystemet på hytten dekket av 

forsikringsselskapet. Regningen fra låsesmeden som skiftet lås og installerte alarm på hytten 

kom på totalt 10.000 kroner, 2.000 kroner for utskiftning av låsen og 8.000 kroner for 

alarmsystemet, mens utskiftningen av låsene i boligen kostet 2.500 kroner. Skadeforsikring 

AS avviste Peders krav på erstatning. Selskapet anførte at utgiftene ikke kunne anses som 

redningsomkostninger. Etter omstendighetene mente selskapet at det var liten sjanse for at 

nøklene ville bli benyttet, tyveristedet var over 1 km fra hytten og flere timer i bil unna 

boligen, og låsskiftene ble først foretatt over en uke etter at tyveriet fant sted. I hvilken 

utstrekning har Peder rett til dekning fra Skadeforsikring AS for utgiftene til: 

a) utskiftning av låsen på hytten 

b) installasjon av det nye alarmsystemet på hytten 

c) utskiftning av låsen i boligen i Oslo 



Alle spørsmål skal besvares. Spørsmål du mener at du ikke har tilstrekkelige opplysninger til 

å besvare, bør diskuteres under ulike forutsetninger. 

 


