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Forsikringsrett  

Sensorveiledning  

Oppgaveteksten er skrevet i kursiv nedenfor.  Sensorveiledningen følger under hver del med 

vanlig tekst. Generelt kan bemerkes at det er to grupper studenter som er oppe, bachelor og 

masternivå.  Dette er et overgangsfenomen fordi forsikringsrett nå bare tilbys på  master nivå. 

Begrunnelsen er at det ikke er mulig å dele læreboken slik at bachelorstudentene får mindre 

pensum, slik det er krav om i dag.  Oppgaven er derfor basert på gammel ordning, hvor 

pensum i omfang var felles for begge gruppene, dvs Hans Jacob Bull; Forsikringsrett med 

unntak av kapitelet om offentlig regulering som ikke er relevant her.  Forskjellen mellom 

gruppene er at masterstudentene skal ”forstå” reglene, mens det for bachelor studentene bare 

kreves ”kunnskap” om dem. Dette må selvsagt reflekteres i karaktersettingen, der det for 

masterstudentene kan forventes analyse, mens det hos bachelor studentene må forventes at de 

greier å finne frem til reglene og se hva som strider mot FAL.  

 

Et tysk forsikringsselskap ønsker å tilby forsikring i Norge basert på den norske 

forsikringsavtaleloven FAL 1989.  De vil gjerne bruke sine ordinære vilkår, men er usikre på 

i hvilken utstrekning disse er i samsvar med eller vil skape problemer i forhold til FAL.  Ditt 

oppdrag er å gjennomgå klausulene nedenfor i forhold til de relevante lovbestemmelsene i 

FAL, og vurdere disse i forhold til reguleringen i FAL eller annen norsk forsikringsrett.  I 

den utstrekning klausulen  ikke kan benyttes i Norge, bes du gi en begrunnelse for dette  og  

en oversikt over hvilke konsekvenser det vil ha om de bruker klausulen likevel.  

Oppgaven har en form som sjelden har vært benyttet tidligere. Det er en eldre 

eksamensoppgave som omhandler analyse av en klausul om redningsomkostninger, og vi har 

hatt  sammenligningsoppgaver knyttet til forskjellige norske klausuler.  Men  en 

gjennomgang av en rekke forskjellige klausuler i forhold til FAL/norsk forsikringsrett har 

ikke vært gitt.  Man må derfor ikke stille for strenge krav til formen på besvarelsen.  

 

Selskapet ønsker en vurdering av følgende klausuler hentet fra  selskapets tyske 

villaforsikringsvilkår:  



1. Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som lar seg omsette i penger. 

 

Her bør kandidaten forklare interessebegrepet og kravet om  lovlig og økonomisk 

interesse. Dette er i dag ikke regulert i FAL.   Kandidater som viser til tidligere FAL 

1930 § 35 bør få et pluss.  Kandidtatene bør finne frem til de reglene som i dag 

benyttes, nemlig NL 5-1-2 og strl ikrl § 12, og innholdet i disse, se nærmere Bull s. 

434 flg.  De som kan vise til tilsvarende klausuler i de generelle vilkårene i 

materialsamlingen s. 3 klausul 10 om ”Ulovlige interesser” bør få et pluss.  Det 

sentrale er å vise at klausulen ikke er i strid med preseptoriske regler, men heller ikke  

sier noe mer enn det som følger av disse reglene. Vi snakket en del om dette på 

forelesningene. Blant annet visste jeg til en nemndsavgjørelse som omhandler en 

påstand fra selskapet om at en slik klausul medførte at sikrede hadde bevisbyrden for 

at interessen var lovlig. Det kan ikke ventes at kandidatene husker dette, men de som 

gjør det bør få et pluss.    

Om kandidaten nevner at det er pedagogisk fornuftig å ha en slik klausul i vilkårene 

bør det også gis et pluss. 

 

2. Forsikringen omfatter kun sikredes økonomiske interesser i den forsikrede bygning og 

innbo. 

 

Denne klausulen angår også interessebegrepet, og tar utgangspunkt i det forhold at en 

forsikring kan angå økonomiske interesser tilhørende flere personer. Her bør 

kandidaten finne frem til reglene i FAL kap 7 og analysere forholdet til § 7-1.  

Bestemmelsen er i strid med § 7-1 første ledd om medforsikring av 

ektefelle/husstandsmedlemmer, men denne er deklaratorisk, jfr tredje ledd. Hvis 

ektefellen er medeier eller eiendommen  er pantsatt, er den også i strid med annet 

ledd, men også denne er deklaratorisk.  Dette betyr at selskapet fritt kan innta en slik 

klausul, men at den gir ektefelle/husstandsmedlemmer/panthavere  et svakere vern 

enn FAL. Dette spørsmålet er ganske enkelt og bør kunne besvares av de fleste. 

 

3. Hvis forsikringssummen er lavere enn forsikringsverdien, skal selskapet bare erstatte 

en så stor andel av tapet som svarer til forholdet mellom forsikringssummen og 

forsikringsverdien. 

 



Kandidaten bør se at denne klausulen gjelder erstatningsutmålingen, og forklare 

begrepene forsikringssum og forsikringsverdi, og den funksjonen disse begrepene har 

i en forsikringsavtale.  Klausulen er i strid med det deklaratoriske utgangspunktet i 

FAL  § 6-1 første ledd,  men i samsvar med de underforsikringsklausuler som 

benyttes i mange forsikringspoliser. Henvisning til en underforsikringsklausul for 

eksempel Nordic Marine Insurance Plan 2013/Norsk Sjøforsikringsplan 2010 § 2-4  -

bør gis et pluss.  Reglene har vært behandlet på forelesningen og kan ikke regnes som 

vanskelige.  

 

4. Selskapet er ansvarlig for redningsomkostninger inntil et beløp som tilsvarer 

forsikringssummen.   

 

Selskapets ansvar for redningsomkostninger er regulert i FAL § 6-4.  Bestemmelsen 

er preseptorisk, jfr. FAL § 1-3.  Den inneholder ingen begrensning i dette ansvaret. 

Denne klausulen er derfor lovstridig når ansvaret begrenses til forsikringssummen. En 

slik begrensning vil ikke kunne påberopes.  Spørsmålet må regnes som et kontroll 

spørsmål. Det er enkelt å besvare. 

 

5. Selskapet er ikke ansvarlig for skade som følge av konstruksjonsfeil.  

 

Her bør kandidaten se at man er over i spørsmålet om forsikringens dekningsfelt, og 

at denne delen av forsikringskontrakten i utgangspunktet ikke er regulert i FAL. 

Selskapet står derfor fritt til å avtale begrensninger i dekningen i form av fareunntak. 

Det må likevel gjøres en modifikasjon i dette hvis det dreier seg om såkalte skjulte 

handlingsklausuler, som er klausuler som fremstår som objektive 

ansvarsbegrensninger, men som forutsetter en handling eller unnlatelse fra sikredes 

side for å materialisere seg. I slike tilfelle kan klausulen være i strid med de 

preseptoriske reglene i FAL kap 4.  Formuleringen ”konstruksjonsfeil” er i 

utgangspunktet objektiv og ikke knyttet til sikredes handlinger eller unnlatelser slik 

disse er regulert i reglene om opplysnings- og omsorgsplikter.  FAL kap 4 innholder 

imidlertid regler om identifikasjon i § 4-11.  Spørsmålet er derfor om et slikt 

fareunntak er i strid med denne bestemmelsen, jfr. nærmere drøftelsen hos Bull s. 402 

og 403. Dette er en komplisert problemstilling, og en kandidat bør få pluss for god 

problemformulering og enda mer for en god drøftelse.  Det bør også gi pluss om 



kandidaten ser den problemstillingen som kan oppstå dersom konstruksjonen er utført 

av sikrede selv.  Man kan ikke vente at bachelor studentene får så meget ut av dette.  

 

6. Selskapet er ikke ansvarlig for skade som følge av manglende fjerning av snø fra tak. 

 

Også denne klausulen er formulert som en objektiv ansvarsbegrensning og som såden 

en del av forsikringens dekningsfelt.  Ansvarsbegrensningen blir imidlertid 

materialisert av at sikrede unnlater å fjerne snø fra taket. Spørsmålet er derfor om en 

slik unnlatelse er regulert av FAL kap 4.  Klausulen fremstår som en plikt for sikrede 

til å ”fjerne snø fra tak”, og ansvarsbegrensningen som en reaksjon på pliktbrudd.  

Handlingsplikter for sikrede er regulert i FAL kap 4. Sentralt her er reglene om 

sikkerhetsforskrifter, hvor en sikkerhetsforskrift er definert i § 1-2 e som forskjellige 

typer av påbud. Ifølge nr 3 er et påbud om ”at sikrede eller andre ved bruk, 

oppbevaring eller vedlikehold av forsikringsgjenstanden skal gå frem på bestemt 

angitte måter” definert som en sikkerhetsforskrift.  En plikt til å ”fjerne snø fra tak” 

fremstår som et påbud knyttet til bruk av boligen.   Språklig er det nærliggende å 

karakterisere dette som en sikkerhetsforskrift.   Andre momenter som taler i samme 

retning er at det er sikredes forhold (unnlatelse av å fjerne snø) som normalt vil utløse 

begrensningen,  forholdet mellom den ytre faren og sikredes adferd og hvilken 

betydning klausulen har for selskapet eller forsikringsselskapene som gruppe, se Bull 

s. 406-409.  En god kandidat ser at en sikkerhetsforskrift om fjerning av snø normalt 

er inntatt i forsikringsvilkårene og at dette taler mot et forsikringsteknisk behov for et 

objektivt unntak.  

 

Et vanskelig spørsmål er om klausulen er presis nok for å kvalifisere som en 

sikkerhetsforskrift, jfr at nr 3 sier at forskriften må si at sikrede ”skal gå frem på 

bestemt angitte måter”.   Formuleringen ”fjerning av snø” sier ikke hvor ofte fjerning 

skal skje og hvor omfattende slik fjerning skal være.  I nemndspraksis har dette vært 

diskutert, men man har godtatt klausulen. Nemnda har da forutsatt at snø må fjernes 

når snømengden overstiger takets vanlige bæreevne.  Hvis man konkluderer med at 

påbudet er for lite presist, må sikredes adferd vurderes i henhold til § 4-9, som 

forutsetter grov uaktsomhet før selskapet kan sanksjonere.  Spørsmålet har vært 

diskutert på forelesningene. En kandidat som ser dette spørsmålet bør få et stort pluss.  

 



Dersom klausulen må sees som en sikkerhetsforskrift, har sikrede plikt til å informere 

om sikkerhetsforskriften i forsikringsbeviset, jfr. FAL § 2-2.  Hvis selskapet har 

unnlatt slik informasjon, er de avskåret fra å påberope seg forskriften.  

 

For øvrig bør kandidaten se at om klausulen er en sikkerhetsforskrift eller et brudd på 

FAL § 4-9, er selskapet om de overhodet har anledning til å påberope seg klausulen 

bundet av reglene om skyld og avkortning.   Det bør gis et minus om man ikke ser 

dette.  

 

 

7. Selskapets ansvar forutsetter at det er innstallert brannsikringssystem på 

tegningstidspunktet.  

 

Dette er en type klausul som var vanlig før, men som tilsynelatende ikke benyttes i 

dag, se nærmere Bull s. 400.  Ordlyden tilsier at klausulen er ment som en ”warranty”, 

som ikke benyttes i norsk forsikringsrett. I utgangspunktet vil en plikt til å installere 

brannsikringssystem være omfattet av  definisjonen av sikkerhetsforskrifter i § 1-2 e 

nr 1 om plikt til å ”sørge for bestemte anordninger”.  Men her er forutsetningen 

knyttet til situasjonen på tegningstidspunktet.  Forsikringsobjektets tilstand på 

tegningstidspunktet skal etter lovens system kartlegges gjennom reglene om 

forsikrngstakerens opplysningsplikt i FAL § 4-1 flg.  Klausulen har ikke vært 

diskutert på forelesningene, men en tilsvarende problemstilling gjelder for klausuler i 

rettshjelpforsikringen om at ”Forsikringen omfatter tvist som oppstår i 

forsikringstiden med mindre sikrede kjente tvistegrunnlaget da avtalen ble inngått”. 

Denne klausulen ble underkjent i dom 16.11.11 Oslo tingrett i tråd med FKK 2011-

83, 2012-023, 2012-225.  Dette har vært diskutert på forelesningene.  

 

8. Selskapet er ikke ansvarlig for skade som ikke er meldt til selskapet innen 6 måneder 

etter  at sikrede fikk kjennskap til de forhold som begrunner kravet.  

 

Dette har karakter av et kontrollspørsmål og refererer til meldefristen i FAL § 8-5, 

hvor meldefristen er ett år.  Den gode kandidat viser også til informasjonsplikten etter 

Fal § 2-2 annet ledd litra (d).  

 



 

Alle spørsmål skal besvares.  

  

  

 

 . 

 

 


