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 Eksamensoppgave Valgfag  Vår 2016 for  Forsikringsrett  5420  

Sensorveiledning  

   

 

Generelt 

 

Oppgaven har en form som ofte har vært benyttet  i forsikringsrett  ved at man har en teoridel 

kombinert med en kort praktisk oppgave innenfor samme tema.  Hensikten med dette opplegget 

er at alle har en mulighet til å få noe ut av teoridelen, mens de kandidatene som har skjønt stoffet 

kan vise dette i den praktiske delen.  

 

Reglene om opplysningsplikt er behandlet hos Bull, Forsikringsrett kapittel 20, og har vært 

omtalt på forelesningene. Det er en helt sentral del av pensum, og stoffet bør være godt kjent hos 

kandidatene.  

 

Nedenfor er oppgaveteksten gjengitt i kursiv, mens sensorveiledningen er skrevet med vanlig 

tekst.  

 

 

Del I.   

Gi en fremstilling av likheter og forskjeller mellom reglene om opplysningsplikt i FAL kapittel 4 

og kapittel 13. 

 

Teoridelen er en helt tradisjonell oppgave om å fremstille reglene om opplysningsplikt i skade- 

og personforsikring.  Slik oppgaveteksten er formulert, er det ikke spørsmål om å trekke inn 

Nordisk Sjøforsikringsplan. Det bør trekkes hvis kandidatene gjør det.  På den annen side 

medfører henvisningen til kapittel 4 og 13 at kandidatene som et absolutt minstekrav bør greie å 

finne frem til FAL § 4-1 og § 13-1 flg.   

Ved oppgaver som gjelder fremstilling av regler i FAL Del A og Del B er det vanlig at 

kandidatene først går gjennom det ene regelsettet og deretter gjennom det andre, uten forsøk på 

problemorientert disposisjon med felles behandling av like regler.  Et slikt opplegg fører normalt 

til karakteren C. Vi har forsøkt å hjelpe kandidatene i retning av en problembasert disposisjon 

ved å be dem fokusere på «likheter og forskjeller».  Men en slik veiledning bør de fleste skjønne 
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at det ikke er noen god løsning å fremstille hvert regelsett for seg.  Denne fremgangsmåten bør 

derfor ikke gis mer enn C og heller ned mot D eller lavere.  Jo mer problembasert opplegget er 

og jo sterkere det fokuseres på likheter og forskjeller jo bedre uttelling bør gis.   

Det er også vanlig ved slike oppgaver at kandidatene ikke kommer lenger enn en relativt upresis 

gjentagelse av lovteksten.  En kandidat som evner å se bak lovteksten bør honoreres.  Det bør 

også gis god uttelling om man klarer å sette reglene i en rettslig sammenheng, særlig med en 

forklaring av forholdet mellom opplysnings- og omsorgsforpliktelser og forsikringens objektive 

dekningsfelt.  For øvrig bør det gis uttelling om kandidatene greier å gi en begrunnelse for 

reglene og gi en ryddig fremstilling med utgangspunkt i disposisjonen i læreboken:   

1) Opplysningspliktens innhold og omfang,  

2) Hvem har opplysningsplikt,  

3) Tidspunktet for opplysningsplikt og  

4) Brudd på opplysningsplikten.     

Oppgaven er såpass omfattende at det ikke bør trekkes om kandidaten ikke får med seg  

Begrensninger i selskapets reaksjonsadgang (Læreboken 20.7) og Særregler om forhold som ikke 

kan opplyses (20.8), men en konsis gjennomgang av disse punktene bør honoreres. 

Generelt er det bedre men en kort og konsis fremstilling som dekker alle hovedpunkter enn en 

fremstilling som sier mye om enkelte punkter og lite om andre.   

 

Del II. 

Peder Ås ville forsikre bilen sin i AS Forsikring. Forsikringen ble tegnet over telefon av Peders 

ektefelle Marte, med forsikringsbevis pålydende Peder Ås som forsikringstaker. Marte ble i 

telefonsamtalen spurt om hva slags bil som skulle forsikres, og opplyste at det var en ordinær 

BMW 1993 modell.  Etter at forsikringen var tegnet, fikk Peder skrens på bilen og kjørte utfor, 

med betydelige skader som følge. Peder krever dekning for skaden hos AS Forsikring.  

 

Under skadebehandlingen avdekket selskapet at bilen var ombygget til en BMW M3, som bl.a. 

innebærer at bilen bygges om til en sportsmodell med økning i motorytelse fra 140 hk til 286 hk. 

AS Forsikring anfører derfor at Peder har brutt opplysningsplikten ved tegning, og at selskapet 

kan avkorte i erstatningen for den skaden som var inntruffet, samt at det har rett til å si opp 

forsikringen. 
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Peder bestrider dette og anfører at opplysningene om biltype ble gitt av Marte, og ikke av ham. 

For øvrig var opplysningsplikten ikke brutt fordi selskapet ikke hadde spurt om bilen var bygget 

om. Til dette anfører selskapet at det lå i spørsmålet om biltype at ombyggingen måtte oppgis, og 

at Peder uansett skulle opplyst om denne på eget initiativ.  

 

1. Har Peder brutt opplysningsplikten? 

 

Her bør kandidaten få frem lovhjemmel, som er FAL § 4-1, og at denne er adressert til 

«forsikringstaker».  De bør også få frem at Marte ikke har status som forsikringstaker, og at 

hennes status i saken ikke er forklart.  En god kandidat ser at det er et spørsmål om Peder skal 

identifiseres med Marte (Bull s. 273 og kap. 25.3).  Det kan ikke trekkes særlig om det blir rot i 

dette spørsmålet.  En kandidat som ser parallellen til Rt 1960.458 (Bull s. 274) og sier at Marte 

fungerer som Peders fullmektig eller legale representant bør få god uttelling.  I nemndspraksis 

har man også lagt til grunn at en ektefelle i en slik situasjon fungerer som fullmektig, men det 

kan man ikke vente at kandidaten er klar over.   

 

Forutsatt at Peder må identifiseres med Marte, er det spørsmål om Marte har gitt «riktige og 

fullstendige svar på selskapets spørsmål», jf. § 4-1 første ledd annen setning. Marte har på 

forespørsel opplyst at bilen er en «ordinær BMW 1993 modell». Selskapet spurte ikke om bilen 

var bygget om.  I forhold til spørsmålet om biltype blir det imidlertid galt å si at bilen er 

«ordinær» når den faktisk er ombygget.  Dette tilsier at opplysningen er gal. På den annen side 

følger det av fremstillingen før spm. 3 nedenfor at selskapet ikke forsikrer denne typen biler fordi 

de regnes som «høyrisiko» biler. Man kunne da vente at de spurte mer direkte om dette. 

Konklusjonen vil her være avhengig av drøftelsen.  

 

Forutsatt at spørsmålet ikke er besvart galt, er det spørsmål om den særlige opplysningsplikten i 

§ 4-1 første ledd siste punktum kommer til anvendelse. Her bør kandidaten drøfte om 

ombyggingen utgjør et «særlig» forhold av vesentlig betydning for selskapets risiko, og Peder 

måtte forstå dette. Dette er et vanskelig punkt fordi det lett blir en sammenblanding mellom hva 

Marte som fullmektig og Peder som forsikringstaker vet. En kandidat som greier å holde orden 

på denne drøftelsen bør gis god uttelling.  Det følger av Bull s. 376 at dersom 

fullmektigen/hjelperen er i god tro men forsikringstakeren kjenner de rette forholdene, må 

forholdet vurderes ut fra forsikringstakerens kunnskap.   
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Selvstendig opplysningsplikt gjelder for «særlig forhold», som ifølge Bull s. 273 betyr at det må 

dreie seg om en opplysning som er så spesiell at det ikke med rimelighet kan forventes at 

selskapet på eget initiativ vil spørre om det.  Dette er ikke videre belyst i oppgaveteksten, men 

det følger av opplysningene foran spm 3 nedenfor at selskapet som policy ikke forsikret slike 

biler fordi de ble regnet som høyrisikobiler. Man kunne derfor forvente at de spurte mer 

utfyllende om dette.  Det synes derfor tvilsomt om dette kriteriet er oppfylt.  Kravet om 

«vesentlig betydning» for selskapets risikovurdering synes derimot oppfylt. En ombygging til 

sportsbil med en dobling av motorkapasiteten innebærer en helt annen risiko enn en ordinær bil, 

og selskapet overtar normalt ikke denne typen risiko. En person som driver med slike biler vil 

også kjenne til risikoen.  

 

Forutsatt at han har brutt opplysningsplikten anfører Peder at selskapet ikke kan påberope seg 

bruddet.  Marte hadde misforstått spørsmålet og trodde dessuten at motorkapasiteten fremgikk 

av Biltilsynets register, som selskapet hadde tilgang til. Selskapet anfører at spørsmålet ikke 

kunne misforstås og også at bilen var registrert som en ordinær BMW.  

 

2. Kan selskapet påberope seg bruddet på opplysningsplikten? 

 

Her er det spørsmål om Peder er «mer enn lite å laste».  En fornuftig drøftelse av hva som ligger 

i denne skyldgraden bør gis uttelling, men læreboken sier lite om spørsmålet og man kan derfor 

ikke vente noe særlig.  Oppgaveteksten sier at Marte hadde «misforstått» spørsmålet, og en 

misforståelse er i utgangspunktet et formildende moment i en uaktsomhetsvurdering. Det samme 

gjelder henvisningen til at selskapet kunne finne ut av forholdet selv.  En henvisning til FAL § 4-

4 bør gis et pluss. På den annen side er det som nevnt Peders forhold som skal vurderes, og her er 

det momentene at det dreier seg om en annen type bil og en annen type risiko som er avgjørende.  

I så fall er det grunnlag for å konkludere med at Peder er mer enn lite å laste.  

 

Forutsatt at selskapet kan påberope seg brudd på opplysningsplikten, hevder Peder at 

avkortningen må settes til 10 %, og at selskapet i hvert fall ikke kan si opp avtalen. Selskapet 

anfører at avkortningen må settes til minst 50 %.  Bruddet var sterkt klanderverdig, og økning i 

motorkapasitet  medfører betydelig økning i risikoen for skrens på bilen. Selskapet viser også til 

skriftlige interne retningslinjer som sier at det ikke tegner forsikring på denne typen biler fordi 

de regnes som høyrisikobiler. Selskapet mener også betingelsen for oppsigelse er til stede.  

 

3. Forutsatt at selskapet kan påberope seg brudd på opplysningsplikten;  

a. Hvor meget kan selskapet avkorte i erstatningen? 
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b. Kan selskapet si opp avtalen? 

 

a) Kandidatene har ikke forutsetning for å si noe fornuftig om avkortningsnivået, men de 

bør klare å peke på momentene i FAL § 4-2 tredje ledd og hva som ligger i dem.  Graden 

av skyld vil avhenge av konklusjonen på skyldspørsmålet, og de bør se at om de 

konkluderer med mindre enn lite å laste under 2 ovenfor må de her forutsette skyld, men 

da i nedre del av skalaen.  Det bør gis et pluss hvis de drøfter årsakskravet med 

utgangspunkt i opplysningen om at økning i motorkapasitet medfører betydelig økning i 

risiko for skrens.  Det samme gjelder om de drøfter hva som skal til for at selskapet skal 

kunne si at forholdet har betydning for deres risikovurdering.   

 

b) Her bør kandidaten finne hjemmelen i FAL § 4-3 første punktum og at spørsmålet er om 

de ikke opplyste forholdene gjelder et «vesentlig punkt».  Ut fra selskapets informasjon 

bør dette besvares bekreftende.  

 

  

Trine-Lise Wilhelmsen  

 

  

 

 

 


