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Materialsamling i forsikringsrett og Norsk Sjøforsikringsplan er tillatte hjelpemidler på 

eksamen og alle sensorer bør derfor å ha disse tilgjengelig. Førstnevnte inneholder en rekke 

forsikringsvilkår, blant annet Ifs Generelle vilkår og innboforsikringsvilkårene som er vedlagt 

oppgaveteksten. Mitt inntrykk er at mange av studentene har arbeidet en del med vilkårene 

og at mange vil ha med seg disse hjelpemidlene. Et resultat kan bli at enkelte kandidater vil 

bruke vilkår fra disse heftene (som ikke er lagt ved oppgaveteksten) som eksempler i sine 

drøftelser. 

Oppgave 1 

”Gi en oversikt over begrepet ”forsikringens dekningsfelt”, herunder de fire elementene som 

inngår i dette (farefeltet, forsikringstilfellet, tapsfeltet og kravet om årsaks¬sammen¬heng).” 

 

Forsikringens dekningsfelt er temaet i lærebokens del III (s. 203 flg.). I avsnitt 14.1 er det gitt 

en kort introduksjon til hovedproblemstillingen og de ulike elementene i begrepet. Begrepet 

og dets elementer ble inngående behandlet på forelesning. Ifølge oppgaveteksten utgjør 

denne delen ¼ av besvarelsen. Det vil si at kandidatene antas å bruke om lag 1 av totalt 4 

timer på denne oppgaven. 

 

Innledningsvis er det naturlig å foreta en rettslig plassering av begrepet gjennom en 

beskrivelse av forholdet mellom det objektive dekningsfeltet og de subjektive pliktreglene. 

Deretter må kandidatene kommentere begrepets kjerneinnhold, nemlig at det angir hva 

forsikringen omfatter. Det er også et sentralt poeng at dekningsfeltet normalt ikke er 

regulert i lovgivningen, men beror på en tolking av de aktuelle forsikringsvilkårene. Formålet 

med tolkingen er å fastlegge den materielle dekningen forsikringen gir forsikringstaker og 

andre sikrede. 

 

Videre må det forventes at alle kan redegjøre kort for innholdet i de fire elementene, som er 

angitt i oppgaveteksten. Farefeltet er temaet i oppgave 2, her må det derfor være greit (og 

hensiktmessig) å fatte seg i korthet og henvise til mer utførlig behandling av temaet i 

oppgave 2. 

Tapsfeltet angir hvilke typer tap som dekkes av den aktuelle forsikringen. Dette er nærmere 

omtalt i Bull kapittel 16. Kandidatene bør komme inn på at det finnes ulike teknikker for å 

beskrive tapsfeltet, herunder bestemmelser med positive og negative avgrensninger av 

dette. 

Når det gjelder begrepet forsikringstilfelle er det sentrale at kandidatene viser at de har 

forstått begrepet innhold, nemlig at det er tale om en begivenhet som medfører tap der 

dette tapet etter sin årsak (farefeltet) og art (tapsfeltet) omfattes av forsikringen. Som 

påpekt av Bull fremstår forsikringstilfellet som en ”tankemessig mellomstasjon” mellom 



farefeltet og tapsfeltet (jf. Bull s. 206). Kandidater som tar opp problemstillinger reist i 

pensum/på forelesning om løsning av situasjoner der det er tvil om det er tale om ett eller 

flere forsikringstilfeller (Bull, avsnitt 17.2) og forsikringsavtalens regulering av fastleggelsen 

av på hvilket tidspunkt et forsikringstilfelle kan sies å ha inntruffet (Bull, avsnitt 17.3), bør gis 

uttelling. 

 

Det siste elementet er reglene om årsakssammenheng. Kandidatene forventes å få frem 

kravets innhold, at forsikringstilfellet må skyldes en fare som omfattes av forsikringens 

farefelt, og at forsikringstilfellet har forårsaket et tap som faller inn under forsikringens 

tapsfelt. Kravet om årsakssammenheng kommer således inn to steder. Kandidater som tar 

opp reglene for juridisk relevant årsakssammenheng må premieres. Det vil imidlertid ikke 

være rom for detaljerte redegjørelser for begrensninger i betingelseslæren som 

hovedårsakslæren og adekvanslæren. På bakgrunn av pensum og forelesningene vil det også 

være naturlig å knytte noen kommentarer til bevisspørsmål (se Bull avsnitt 18.2). 

Muligens vil noen kandidater trekke inn suspensjonsklausuler og årsaksklausuler, som 

beskriver sammenhengen mellom fare- og tapsfeltet. Dette er i utkanten av spørsmålet, men 

kandidater som fatter seg i korthet og viser at de har oversikt over alminnelige 

kontrakts¬reguleringer av dekningsfeltet, bør få uttelling. 

 

Kandidater som peker på at det finnes enkelte unntak fra hovedregelen om at dekningsfeltet 

ikke er lovregulert bør gis uttelling. Dette er imidlertid på siden av oppgaveteksten og kan 

ikke forventes. Se nærmere om slik lovregulering i Bull, s. 207-208. 

Oppgave 2 

 

”Vedlegg A og B beskriver farefeltet for skader ved vann og annen væske innbo-forsikring. 

Vedlegg C beskriver farefeltet for kaskoforsikring for skip. Gi en frem-stilling av beskrivelsen 

av farefeltet i de to settene med vilkår der det redegjøres for: 

• Teknikkene som er benyttet for å beskrive farefeltet (all risks og named perils prinsippene), 

• Virkningene disse teknikkene har for forsikringsselskapet og sikrede, og 

• Hvordan vilkårssettene illustrerer alminnelig anvendte teknikker for å avgrense farefeltet 

(som for eksempel avgrensning mot stor skaderisiko og påregnelige tap).” 

 

Farefeltet er behandlet i Bull kapittel 15. Alle de tre underproblemstillingene er utførlig 

behandlet i pensum og de er tatt opp på forelesning. Kandidatene skal bruke 3 av totalt 4 

timer på denne oppgaven. 

 

Det er sentralt å få frem at partene har avtalefrihet med hensyn til reguleringen av farefeltet 

uavhengig av hva slags forsikring det er tale om. Vilkårssettene som er vedlagt bør også 

kommenteres. Alle bør få frem at det er tale om standardvilkår i en typisk 

forbrukerforsikring og vilkår fra Sjøforsikringsplanen, som er en stor næringsforsikring, jf. FAL 

§ 1-3(2). Sterke kandidater vil innledningsvis eller underveis komme inn på hvilken betydning 

vilkårenes karakter har for tolkingen. (Tolking, utfylling og sensur av forsikringsavtaler er 

behandlet i Bull kapittel 9). 

Det er bare de relevante vilkårene som er tatt med i vedleggene. Kandidatene bør si noe om 



sammenhengen mellom disse. I forhold til innboforsikringen er det av særlig interesse å få 

frem forholdet mellom forsikringsvilkårene for innbo- og løsøre, inntatt i vedlegg B, og de 

generelle vilkårene som er tatt i vedlegg A. (se nærmere om dette i Bull, s. 139). 

 

Det må forventes at alle kandidatene klarer å redegjøre for forskjellene mellom 

farefeltsbeskrivelser med utgangspunkt i teknikkene named perils, som er anvendt i 

innboforsikringen, og all risks som er anvendt i Planen § 2-8. (Se nærmere om dette i Bull, 

avsnitt 15.1.1 og 15.1.2). Unntakene i Planen § 2-8 bokstav a) – d) må også trekkes frem. 

Bokstav a) og d) omtales nærmere i forbindelse med de ulike avgrensningsteknikkene. 

 

Utgangspunktene har ulike virkninger for selskapet og sikrede. Disse er omtalt i læreboken 

(se Bull, avsnitt 15.1.3 og 15.4). For det første at prinsippene foreskriver ulike løsninger der 

det inntrer farer som partene ikke var oppmerksomme på da forsikringen ble tegnet. For det 

annet at utgangspunktet påvirker bevisbyrden for om et forsikringstilfelle ble forårsaket av 

en fare som er omfattet av forsikringen eller ikke. Den tredje konsekvensen er at 

utgangspunktet kan få betydning som et tolkingsmoment i avgjørelsen av om en bestemt 

risikobegivenhet er omfattet av forsikringen eller ikke. 

 

Både på forelesning og i pensum er det presisert at utgangspunktets betydning likevel ikke 

må overdrives. På etablert forsikringsområder er det uansett tale om en relativt finmasket 

regulering som innebærer at det sjelden er teknikken anvendt i farefeltbeskrivelsen som blir 

avgjørende. 

Oppgaven skal videre omfatte en redegjørelse av hvordan de aktuelle vilkårssettene 

illustrerer alminnelig anvendte teknikker for å avgrense farefeltet. 

 

Oppgaveteksten nevner to teknikker, og disse bør kommenteres av alle. Teknikken som går 

ut på å avgrense farefeltet mot farer som følge av ulike begivenheter med høy skaderisiko er 

omtalt i Bull avsnitt 15.2. Kandidatene bør kunne si noe om bakgrunnen for slike 

avgrensninger. Ifs generelle vilkår 1.1 til 1.3 er et naturlig utgangspunkt for redegjørelsen. De 

tre faregrupperingene må nevnes; visse typer naturbegivenheter; krig og krigslignende 

handlinger samt opprør og alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden; og 

atomsubstanser.  Sjøforsikrings¬planen § 2-8 gjør ikke et unntak for naturbegivenheter som 

svarer til de generelle vilkårenes punkt 1.1, og som en følge av all risks prinsippet er slike 

farer derfor dekket. Sjøforsikringsplanens § 2-8 avgrenser i bokstav a) mot farer som 

omfattes av forsikring mot krigsfare i § 2-9. Kandidatene bør påpeke at krigsforsikringens 

farefelt nettopp omfatter en stor del av forholdene som er listet opp i de generelle vilkårene 

punkt 1.2. Generelt er det et poeng at kandidatene ser at Planen er et eksempel på en 

kontrakt med både all risks og named perils. I sjøforsikring unntas atomfarer i Planen § 2-8 

bokstav d), i likhet med reguleringen i de generelle vilkårene punkt 1.3. 

 

En annen sentral avgrensningsteknikk, som også er nevnt i oppgaveteksten, er avgrensning 

mot påregnelige tap. Se Bull avsnitt 15.3. Også her må kandidatene redegjøre for 

bakgrunnen for slike avgrensninger generelt og spesielt i de omtalte klausulene. 

Kandidatene kan gjerne skille mellom relativt presise avgrensninger knyttet til påregnelige 



tap, som Sjøforsikringsplanen § 10-3 og § 12-3, og teknikken som ofte anvendes i 

landjordforsikring der det kreves at skaden må ha inntruffet plutselig for å omfattes (jf. 

innboforsikringens A.1.4 nr. 2 jf. nr. 1.) 

 

Avgrensninger gjennom såkalte årsaks- og suspensjonsklausuler er også vanlig, og kandidater 

som trekker frem slike teknikker bør premieres. Se nærmere om slike avgrensninger i Bull 

avsnitt 15.5. Planen inneholder vilkår som suspenderer forsikringen i visse situasjoner, jf. §§ 

3-15(3) og 3-17. Disse klausulene er imidlertid ikke tatt med i vedleggene og det kan ikke 

forventes at de skal kommenteres av kandidatene. Årsaksklausuler er klausuler som 

fastsetter at tap som følge av en bestemt type fare ikke omfattes. Sjøforsikringsplanen §§ 

12-3 og 12-4 er gode eksempler. 

 


