
JUS5420 Forsikringsrett 

 

Et eiendomsselskap eide et større næringsbygg i en by på Østlandet. Bygget var forsikret i AS 

Forsikring. Samlet forsikringspremie var kr. 50 000. Eiendomsselskapet hadde fått rabatt i premien 

med kr. 10 000 for å ha et automatisk brannalarmanlegg med varsling til offentlig brannvesen. 

Rabatten for sikkerhetstiltaket var gjengitt i forsikringsbeviset og det var tatt forbehold om at 

forsikringsselskapets ansvar i tilfelle skade ville bli nedsatt dersom det avtalte sikringstiltaket ikke var 

iverksatt. Det var også fastsatt en sikkerhetsforskrift som var fremhevet i forsikringsbeviset: 

  

«Det kreves minimum en brannslange eller ett håndslukkeapparat plassert med maksimum 25 meter 

avstand. Hvert apparat skal kontrolleres minst en gang i året.» 

  

Bygget brant ned og ble totalskadet i slutten av april 2018. Eiendomsselskapet fremsatte krav om 

skadeoppgjør med kr. 50 000 000. Politiet etterforsket brannen. Daglig leder av eiendoms-selskapet 

var mistenkt for å ha tent på bygget, men politiet henla saken mot ham på grunn av bevisets stilling 

20. oktober 2018. 

  

Brannetterforskningen avdekket at brannalarmanlegg med varsling til offentlig brannvesen ikke var 

etablert på tidspunktet for brannen. Det fantes heller ikke brannslanger eller håndslukkeapparater i 

bygget.  AS Forsikring ble klar over disse manglene da det mottok politidokumentene 25. oktober 

2018. Forsikringsselskapet varslet i brev av 20. november 2018 at dets ansvar ville bli satt ned på 

grunn av brudd på forutsetningene i forsikringsavtalen.   

  

Eiendomsselskapet anførte at det ikke var grunnlag for å sette ned erstatningen og hevdet blant annet 

at brannen hadde utviklet seg så raskt at bygningen ville blitt totalskadet selv om sikringstiltakene 

hadde vært etablert på tidspunktet for brannen.   

  

Eiendomsselskapet anførte også at forsikringsselskapet ikke hadde varslet nedsettelse av ansvaret i 

tide. 

  

1. Redegjør for hvilke bestemmelser i FAL forsikringsselskapet kan anføre som grunnlag for å redusere 
erstatningen og angi kort hvilke betingelser som må være oppfylt for at erstatningen skal kunne 
reduseres. 
  

2. Er betingelsene for redusere erstatningen på grunnlag av en eller flere av de aktuelle bestemmelsene 
oppfylt i saken mellom Eiendomsselskapet og AS Forsikring?  
  

3. Forutsett at betingelsene for å redusere erstatningen er oppfylt – etter hvilke kriterier kan erstatningen 
reduseres etter de aktuelle bestemmelsene? 
  

4. Er AS Forsikring avskåret fra å redusere erstatningen fordi varselet om reduksjon av ansvaret ikke ble 
meddelt uten ugrunnet opphold? 

  

  

Alle spørsmålene skal besvares. 

 


