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1. Gi en fremstilling av reglene i FAL Del A og Del B om fremkallelse av 

forsikringstilfellet. 

2. Peder Ås var en av Lillevik mest fremgangsrike forretningsmenn. Han bodde i en stor villa 

utenfor Lillevik sentrum. Arbeidspresset var stort, og for et par år siden hadde Peder begynt 

å ta daglige doser med kokain. Da finanskrisen kom fikk selskapet han arbeidet i store 

økonomiske problemer. Peder var redd for å miste sin gode inntekt og høsten 2008 underslo 

han flere millioner kroner fra selskapet han arbeidet i for å sikre seg penger til dårligere tider. 

En morgen i desember 2008 fikk han beskjed om at selskapet han arbeidet i var konkurs. 

Peders verden raste sammen da han mistet jobben og han ble veldig redd for at 

myndighetene nå også ville avdekke underslaget. Han samlet sammen masse dokumenter på 

kontoret sitt og dro hjem for å kvitte seg med alt som kunne brukes som bevis mot han. Han 

ruset seg med en dose kokain, og la deretter en stor haug med dokumenter på gårdsplassen 

og tente på. På grunn av sterk vind kom brannen ut av kontroll og det endte med at hele 

villaen brant ned til grunnen. 

Peder hadde en Villaforsikring som omfattet brann fra AS Forsikring. Han krevde dekning 

under forsikringen, men selskapet avslo. Selskapet hevdet prinsipalt at det ikke var ansvarlig 

fordi forsikringstilfellet var fremkalt forsettlig. Subsidiært hevdet selskapet at brannen var 

fremkalt ved grov uaktsomhet, slik at deres ansvar måtte falle helt bort eller hvert fall settes 

mye ned. Peder bestred at brannen var fremkalt forsettlig eller ved grov uaktsomhet. Han 

hadde bare ment å tenne på dokumentene, ikke villaen. Under normale forhold ville det ikke 

vært noe problem å ha et lite bål midt på den store gårdsplassen, og han var sikker på at han 

ikke ville vurdert situasjonen annerledes dersom han ikke var ruset. Dersom det måtte 

legges til grunn at han hadde opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt, påstod Peder at 

selskapets ansvar uansett ikke kunne avkortes fordi han ikke hadde forstått rekkevidden av 

sine egne handlinger da han tente på dokumentene. 

Drøft og ta stilling til i hvilken grad Peder har krav på dekning fra AS Forsikring. 

Begge spørsmålene skal besvares. 

 


