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Oppgave I 

 

Redegjør for reglene om identifikasjon i skadeforsikring mellom  

1. forsikringstaker og hans hjelpere; 

2. sikrede og hans hjelpere;     

3. medforsikrede og sikrede og 

4. sikrede og forsikringstager.  

 

 

 

Oppgave II 

Et gartneri A ble brannskadet etter antennelse ved bruk av skjærebrenner. Reparasjonsbeløpet 

utgjorde NOK 7 millioner. Skjærebrenningen ble utført av et annet firma, B som fikk i 

oppdrag å demontere en dieseltank montert på vegg. Under tanken var det lagret tomme 

oljefat og lignende. Politietterforskningen etter brannen konkluderte med at den skyldtes 

glødende metall som falt ned og antente brennbart materiale på bakken under arbeidsstedet. A 

hadde instruert sin "altmuligmann" om å "utvise forsiktighet", men uten å konkretisere hva 

som skulle gjøres før arbeidet ble igangsatt.  

 

A hadde brannforsikring i AS Brann. Dekningen inneholdt følgende klausuler:  

 

Hvilke sikkerhetsforskrifter som gjelder. 

Sveising, skjæring, vinkelsliping og lodding. 

Omgivelsene må undersøkes, brennbart materiale fjernes, arbeidssted avskjermes med 

ubrennbare plater, våte sekker eller lignende. Etterkontroll må foretas. 

Identifikasjon 

Den som ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller påse at 

sikkerhetsforskriftene blir overholdt, kan helt eller delvis miste retten til erstatning. Retten 

bortfaller også om forsømmelsen er gjort av andre personer som utfører arbeid av ledende art 

og av andre som har en særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt arbeidsledere, 

herunder formenn o.l. 

 

A krevde dekning for brannen hos AS Brann. AS Brann erkjente ansvar for brannen, men 

anførte at det forelå brudd på sikkerhetsforskriften om skjæring etc., og at vilkårene for 

avkortning derfor var til stede. A bestred at forskriftene var brutt, og uansett var vilkårene for 

avkortning ikke til stede.  A hevdet videre at skjærebrenningen ble utført av B, og at det var B 

som måtte oppfylle sikkerhetsforskriften. A kunne ikke identifiseres med B. A kunne heller 

ikke identifiseres med «altmuligmannen» som hadde ansvaret for arbeidet. Selskapet anførte 

prinsipalt at A måtte identifiseres med B, subsidiært at A måtte identifiseres med 

«altmuligmannen» og atter subsidiært at A hadde en selvstendig plikt til å overholde 

forskriften.    

 



 

Drøft om  

1. Det foreligger brudd på sikkerhetsforskriften;  

2. Forutsatt at forskriften er brutt; om A  

a. kan identifiseres med B,   

b. kan identifiseres med sin «altmuligmann», 

c. har et selvstendig ansvar for å overholde forskriften. 

3. Forutsatt at selskapet kan påberope brudd på forskriften mot A; om vilkårene for 

avkortning er til stede. Avkortningsprosenten skal ikke diskuteres 

 

 

Alle spørsmål skal besvares. 
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Sensorveiledning. 

  
Oppgave I 

Redegjør for hvilke regler som gjelder om identifikasjon i skadeforsikring mellom   

1.  forsikringstaker og hans hjelpere; 

2. sikrede og hans hjelpere,     

3. medforsikrede og sikrede og 

4.  sikrede og forsikringstager.  

.  

 

Generelt 

Oppgaven er behandlet hos Bull kap. 25 og 35.32, og også drøftet utførlig på forelesningene.  

Spørsmålet om identifikasjon er relativt komplisert, og man kan ikke stille alt for høye krav til 

studentene.  Oppgaven er delt i fire spørsmål for å gi dem noen innledende hint om hva 

identifikasjon dreier seg om og også grunnlag for å avgrense oppgaven. Formuleringen av 

spørsmålene bør også gi dem grunnlag for å se hvem som gjør feilen og hvem feilen evt kan 

påberopes i forhold til.  

 

Oppgaven bør starte med å forklare begrepet identifikasjon, jf. omtalen hos Bull s. 373. Det 

vesentlige her er at kandidatene greier å se tre parts forholdet i forsikring (forsikringsselskap - 

forsikringstager  - sikrede) og at lovens pliktregler er adressert til forsikringstager eller 

sikrede. Spørsmålet er da hvordan man skal løse situasjonen hvor disse pliktreglene brytes av 

andre enn forsikringstaker/sikrede. 

 

Kandidatene bør også greie å avgrense mot innholdet i begrepet «sikrede» , se Bull 374 og 

25.51.  Et pluss bør gis hvis man poengterer at dersom sikrede samtykker i den aktuelle 

handlingen fra en annen, må handlingen tilordnes sikrede uavhengig av identifikasjonsregler. 

 

De relasjoner som gir grunnlag for spørsmål om identifikasjon er omtalt hos Bull s. 372-373.  

Oppgaven er uttrykkelig avgrenset til skadeforsikring. Men når det gjelder spm 1 må det 

aksepteres at praksis fra personforsikring trekkes inn siden reglene er felles for skade og 

person. Derimot følger det av de fire spørsmål som er reist at identifikasjon mellom sikrede 

og skadelidte i ansvarsforsikring ikke skal behandles.   

 

1. Identifikasjon mellom forsikringstager og hans hjelpere 

Dette er omtalt nærmere i Bull 25.3.  Kandidaten bør peke på at problemet oppstår i forhold til 

brudd på opplysningsplikten, evt også betaling av premie. Kandidaten bør videre se at dette 

ikke er regulert i FAL, at løsningen følger av alminnelige avtalerettslige regler, og at disse 

reglene gir grunnlag for full identifikasjon. Et pluss bør gis hvis man greier å definere hva 

som nærmere ligger i dette. 

 

2. Identifikasjon mellom sikrede og hans hjelpere.   

Her bør kandidaten peke på hvilke pliktregler som er aktuelle for spørsmålet. Videre bør 

kandidaten finne bestemmelsen i FAL § 4-11. Behandlingen av § 4-11 utgjør hoveddelen og 

vel den enkleste delen av oppgaven.  En solid og ryddig fremstilling av denne bestemmelsen 

bør gi et pluss. Det samme gjelder en kandidat som forklarer lovgivers opplegg med å løfte 

identifikasjonsreguleringen frem i vilkårene, og at loven kun gir hjemmel for å avtale 



identifikasjon, ikke hjemmel for å identifisere.  Også en god håndtering av de skjønnsmessige 

spørsmålene («ansvarlig for forsikringsgjenstanden» i annet ledd (a) og «fra nærmere angitte 

personer eller persongrupper» i tredje ledd bør gi pluss. En kandidat som kun skriver av 

lovteksten består, men neppe mer enn det.  Det bør kreves klar sondring mellom forbruker og 

næring.  

 

3. Identifikasjon mellom sikrede og medforsikrede 

Dette spørsmålet er omtalt hos Bull s. 374 og kap 35.32. Spørsmålet må regnes som relativt 

vanskelig.  Kandidaten bør få frem hva medforsikring  er,  hvor det er regulert, og hvem som 

kan være aktuelle for medforsikring.  Problemstillingen her gjelder forholdet mellom 

«hovedsikrede» og medforsikrede når hovedsikrede bryter en av sine plikter mens avtalen 

løper.  Kandidaten bør peke på at regelen ifølge § 7-3 er at den medforsikrede har fullt vern, 

men at det gjelder visse unntak.   

 

4. Identifikasjon mellom sikrede og forsikringstaker 

Dette er i realiteten en side av foregående spørsmål, men kan være vanskelig å se fordi § 7-3 

snakker om medforsikrede.  Bestemmelsen regulerer imidlertid også forholdet til sikrede når 

forsikringstageren er en annen enn sikrede (og ikke kun opptrer som fullmektig). Den gode 

kandidaten henviser til foregående drøftelse og sier at beskyttelsen av medforsikrede i forhold 

til forsikringstager også omfatter denne situasjonen, hvilket betyr at sikrede er beskyttet hvis 

forsikringstaker bryter opplysningsplikten. Det kan ikke trekkes noe særlig om kandidaten 

ikke får frem dette.     

 

 

 

 

Oppgave II  

 

Drøft    

1. om det foreligger brudd på sikkerhetsforskriften;  

2. Forutsatt at forskriften er brutt; om A 

a. kan identifiseres med B,   

b. kan identifiseres med sin altmuligmann, 

c. A har et selvstendig ansvar for å overholde forskriften. 

3. Forutsatt at selskapet kan påberope brudd på forskriften mot A; om vilkårene for 

avkortning er til stede. Avkortningsbeløpet skal ikke diskuteres 

 

 

Spm. 1. Foreligger det brudd på sikkerhetsforskriften 

 

Den aktuelle sikkerhetsforskriften gir forholdsregler som skal følges før og etter 

skjærebrenning, blant annet ved at brennbart materiale fjernes, arbeidsstedet avskjermes og at 

det skal foretas etterkontroll. I politirapporten heter det at brannen skyldtes at glødende metall 

har falt ned og antent brennbart materiale på bakken under arbeidsstedet. I så fall har 

brennbart materiale ikke vært fjernet.  Objektivt sett foreligger det derfor brudd på 

sikkerhetsforskriften. Spørsmålet er ikke vanskelig, og meningen er kun å teste om 

kandidatene finner frem til FAL § 4-8 og greier å lese en sikkerhetsforskrift. En god kandidat 

peker på at en generell anmodning om å utvise forsiktighet ikke er tilstrekkelig til å overholde 

forskriften. 

 



 

Spørsmål 2 

 

a.  Kan A identifiseres med B?  

 

Skjærebrenningen ble foretatt av et selvstendig firma B. Spørsmålet blir da om sikrede A kan 

identifiseres med dette firma. I henhold til vilkårenes identifikasjonsklausul kan sikrede 

identifiseres med personer som utfører arbeide av ledende art og andre som har en særlig 

ledende stilling innen virksomheten, samt arbeidsledere, formenn osv. Det er naturlig å forstå  

klausulen slik at den gjelder for ansatte på et visst nivå innenfor det sikrede selskap. Derimot 

kan klausulen vanskelig forstås slik at den inkluderer et selvstendig firma som utfører oppdrag 

for sikrede. Identifikasjon med skjærebrenneren kan derfor ikke finne sted. En god drøftelse 

bør honoreres.  

 

b. Kan A identifiseres med sin «altmuligmann» 

 

En altmuligmann er i utgangspunktet en person som utfører alle mulige oppgaver som han blir 

pålagt. Han kan vanskelig sies å være en person som utfører arbeid av «ledende art» eller har 

en «særlig ledende stilling». Det fremgår også av teksten at A instruerte altmuligmannen. 

Dette tilsier at han ikke hadde noe selvstendig ansvar. Også her bør en god drøftelse gis 

uttelling.  

 

c. Har A et selvstendig ansvar for å overholde forskriften?  

 

Ansvaret for å overholde forskriften ligger ifølge FAL § 4-8 hos «sikrede». 

Sikkerhetsforskriften gjelder skjærebrenning generelt, uavhengig av hvem som utfører 

arbeidet. Det forhold at sikrede setter bort arbeidet til et annet firma kan ikke frita ham fra å 

sørge for at forskriftene blir fulgt. Sikrede måtte derfor enten selv sørge for at de tiltak 

forskriftene legger opp til ble gjennomført, eller instruere det utøvende firma om dette. 

Fjerning av brennbare gjenstander etc er forholdsregler som må tas før skjærebrenningen 

begynner, og det er mer nærliggende at sikrede, som kjenner området foretar slike 

sikringstiltak, enn et utenforstående firma som ikke har samme bakgrunnskunnskap.  

Konklusjonen bør derfor være at A har et selvstendig ansvar for å overholde forskriften.  

  

 

Spm. 2.  Er vilkårene for avkortning til stede 

Avkortning etter FAL § 4-8 forutsetter i) årsakssammenheng og ii) at sikrede er mer enn lite å 

laste.  Det fremgår rimelig klart at det er årsakssammenheng mellom bruddet og brannen, og 

en god kandidat peker på at bevisbyrden for årsakssammenheng er snudd slik at 

årsakssammenheng presumeres, jfr. FAL § 4-8 2 pkt.  

 

For så vidt angår aktsomhetsvurderingen, bør kandidatene peke på at «mer enn lite å laste» er 

en mellomting mellom ordinær uaktsomhet og grov uaktsomhet, og at poenget er at den 

unnskyldelige uaktsomhet er omfattet av forsikringen.  Man starter derfor med en vanlig 

aktsomhetsvurdering, og ser om en evt. uaktsomhet er unnskyldelig. En god kandidat peker på 

momentene: at skjærebrenning skaper en betydelig risiko for brann og at brannskader ofte er 

omfattende, noe skadebeløpet her illustrerer, at forskriftene burde være enkle å overholde og 

at sikrede er næringsdrivende og presumptivt profesjonell.  Det bør gis et pluss om man peker 

på at sikrede har instruert sin «altmuligmann» til å utvise forsiktighet, men instruksen var 

upresis, og sikrede kan ikke vente at en altmuligmann kjenner detaljene i 



sikkerhetsforskriften.  Kandidatene er lite trenet i slike aktsomhetsvurderinger, og en god 

drøftelse bør honoreres.  

 

 

 


