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Innledning. 

Eksamen i forsikringsrett har normalt vært delt mellom en teori og en praktikum. I siste 

evaluering klaget imidlertid studentene over at oppgaven var for stor, og jeg har derfor nøyet 

meg med en praktikum denne gangen. Oppgaven gjelder spørsmål om periodisering av  

forsikringstilfellet, tolkning og redningsomkostninger.  Det er lenge siden redningsomkostninger 

har vært gitt til eksamen, og dette kan derfor kanskje komme litt overraskende på studenter som 

har gått gjennom tidligere oppgaver. 

 

 Spørsmål 1: 

Er Forsikring A ansvarlig for skade som følge av møll våren 2018?   

Dette spørsmålet gjelder den tidsmessige rammen for selskapets ansvar og grensen mellom ett og 

flere forsikringstilfelle, se Bull s. 228 flg. Utgangspunktet er at forsikringstilfellet må inntreffe i 

forsikringstiden for at selskapet skal bli ansvarlig, Bull s. 228.  Det er klart at selskapet er 

ansvarlig for skadeutviklingen frem til forsikringen opphørte desember 17. Denne utviklingen 

sier imidlertid oppgaven ingenting om. Selskapet anfører at det ikke er ansvarlig for 

skadeutvikling etter forsikringens opphør desember 17, og viser til vilkåret   

Forsikringen gjelder fysisk skade på ting inntruffet i forsikringstiden. Utgifter til 

vedlikehold og forbedringer er unntatt. Forsikringen gjelder bare for skade som 

inntreffer i den tid Selskapets ansvar løper etter forsikringsavtalen og 

Forsikringsavtaleloven (FAL). 

 

Vilkåret forutsetter at skaden inntreffer i forsikringstiden. Tatt på ordet betyr dette at selskapets 

ansvar opphører når forsikringen utløper.  Det må aksepteres at kandidatene stanser her. En god 

kandidat ser imidlertid at begrepet "skade" her må forstås som "forsikringstilfellet" som grunnlag 

for selskapets ansvar, jf. at forsikringen ifølge innledningen i vilkåret dekker "fysisk skade på 

ting". Utgangspunktet er at når et forsikringstilfelle først har inntruffet i forsikringstiden, er 

selskapet ansvarlig for skadefølger som inntreffer også etter at forsikringstiden har utløpt. Dette 

er ikke uttrykkelig fremhevet i læreboken, men følger av grensen mellom ett og flere 

forsikringstilfeller, jf. Bull kap. 17.2, særlig s. 236 om «mindreverdig reparasjon» og alminnelige 

årsaksregler, se Bull s. 244 flg. Spørsmålet er derfor om skader etter at forsikringstiden har 

opphørt representerer et nytt forsikringstilfelle som selskapet ikke er ansvarlig for. Det er klart at 

skade pga. møll har inntruffet i forsikringstiden, og dette utløste bygningsforsikringen. Så lenge 
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møllen ikke er utryddet slik at huset er satt tilbake i den stand det var før skaden, kan man ikke si 

at forsikringstilfellet er opphørt slik at nye møllangrep representerer et nytt forsikringstilfelle, jf. 

også Bull s. 236 med referanse til Rt 1977.985 Skipskasko. Selskapet hefter derfor for hele 

skadeutviklingen under sine forsikringer uansett om selve ullen først blir skadet etter at 

forsikringen er opphørt. Det bør gis kreditt til en kandidat som får til denne drøftelsen.  En god 

kandidat kan også vise til klausulen om at  

Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenoppføring til samme 

- eller vesentlig samme - stand som umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter 

prisene på skadedagen. 

Når møllen kommer tilbake igjen, betyr det at huset ikke er tilbake til «samme stand» og at 

selskapet er ansvarlig.  

 

Spørsmål 2: 

Er A eller evt. B ansvarlig for utskiftning av skadet ull eller for utskiftning av hele isolasjonen?    

 Dette spørsmålet gjelder tolkning av forsikringsavtaler, Bull s. 141 flg.  Prøven består i å lese 

vilkårene og få frem ordlyden.  A og B har felles vilkår, så drøftelsen blir den samme uansett 

hvor kandidaten har lagt ansvaret. Forsikringen omfatter "Skade ved insekter og dyr på bygning" 

og etter vilkårene "fysisk skade på ting". Fysisk skade betyr at det foreligger en negativ fysisk 

påvirkning på den forsikrede gjenstand. Larver eller møll som befinner seg i ullen kan ikke i seg 

selv regnes som en fysisk skade på ullen; skade oppstår først når ullen er fysiske påvirket. Det er 

derfor bare den ullen som faktisk er skadet ved at den er spist opp som erstattes. Beløpet er her 

satt til NOK 100.000.  En god kandidat peker på at ansvaret også omfatter den ullen som blir 

spist opp i fremtiden.  Når det forhold at det er møll i ullen ikke i seg selv utgjør en skade, kan 

imidlertid ikke selskapet bli ansvarlig for utskiftning av hele isolasjonen. Dette følger også av 

klausulen om at «Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenoppføring 

til samme - eller vesentlig samme - stand som umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter 

prisene på skadedagen». Hvis hele isolasjonen blir skiftet, kommer bygningen i en bedre stand 

enn den var før skaden skjedde, og det har Peder ikke krav på.  

 

Spørsmål 3: 

a) Er A ansvarlig for kostnader til å avverge nye møllangrep som redningsomkostninger?  

b) Er B ansvarlig for kostnader til å avverge nye møllangrep som redningsomkostninger? 

c) Forutsatt at A og/eller B er ansvarlig; hvilket beløp hefter de i så fall for?    

Sikrede krever dekning for redningsomkostninger hos selskap A og/eller selskap B, se Bull s. 

469 flg.  Oppgaven blir her å behandle vilkårene for dette ansvaret på en forsvarlig måte.  
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Selskapets ansvar for redningsomkostninger er regulert i fal. § 6-4, som sier at selskapet «svarer 

for skade, ansvar, utgifter og annet tap som sikrede er påført under forhold som nevnt i § 4-10, 

når hensikten med tiltakene var å avverge eller begrense tap som faller inn under forsikringen, 

og tiltakene hadde en ekstraordinær karakter og måtte anses som forsvarlige». Det må forventes 

at kandidatene finner regelen.  

Et grunnvilkår er at «hensikten med tiltakene var å avverge eller begrense tap som faller inn 

under forsikringen». Kandidaten bør her se at det avgjørende for om A og/eller B er ansvarlig er 

om nye møllskader vil dekkes av A og/eller B. Oppgaveteksten forutsetter at gassing vil være 

effektivt, og at det dreier seg om ny møll som kommer inn i ullen, ikke videreføring av et 

tidligere angrep. I så fall er det B som er ansvarlig for et senere angrep og kravet om 

redningskostnader må rettes mot B. Det må aksepteres om kandidatene bommer her, men en god 

kandidat avfeier ansvar for A. 

Hvis kandidaten sier at det dreier seg om videreføring av et tidligere angrep og ansvar for A 

(eller B om ansvaret ble lagt her i første omgang), vil en god kandidat se at forsikringstilfellet 

allerede er inntruffet og at det derfor er alternativet «er et forsikringstilfelle inntruffet» og ikke 

«Er det overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil inntreffe» som er aktuelt.  Det er derfor 

etter ordlyden ikke noe krav om «overhengende fare».  Forutsetningen er likevel at det foreligger 

en risiko for videre utvikling, sml. for så vidt kravet om «overhengende fare» i forhold til et 

mulig forsikringstilfelle, som altså ikke gjelder situasjonen når forsikringstilfellet er inntruffet, jf. 

Bull Forsikringsrett s. 476. Det er klart at det i dette tilfelle er sannsynlig med nye angrep, men 

tidsperspektivet er usikkert og det er uklart hvilket krav som kreves til tidsmessig nærhet i denne 

situasjonen. Her må begge løsninger aksepteres. Hvis kandidaten tar opp spørsmålet om tiltaket 

er ekstraordinært, bør det gis et pluss om man ser at selve situasjonen med et forsikringstilfelle 

allerede er "ekstraordinært", og da får kravet om "ekstraordinære tiltak" liten selvstendig 

betydning, jf. Bull s. 480. 

Hvis kandidaten kommer til at nye møllangrep utgjør et nytt forsikringstilfelle som skal dekkes 

av B, er det spørsmål om det foreligger «overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil 

inntreffe».  Det er ifølge Bull s. 477 krav om nærliggende og stor sannsynlighet for skade, og 

kravet til nærhet betyr at det normalt vil være «klar tidsmessig nærhet mellom faren og 

forsikringstilfellet». Dette kravet er neppe tilfredsstilt her. Betingelsen om at tiltaket må være 

«ekstraordinært» er vanskelig, og det kan neppe ventes at kandidaten får noe særlig ut av dette. 

Det kan ikke regnes som ekstraordinært å bekjempe skadedyr, men det er heller ikke ordinært å 

skifte hele isolasjonen i et hus. Begge løsninger må aksepteres.  

Det neste spørsmålet er ansvarets omfang. Dette er felles for A og B. Bestemmelsen sier at 

selskapet er ansvarlig for forsvarlige tiltak for å fjerne angrepet. Selskapene viser til at ansvaret 

må være begrenset til gassing, som er dekket av skadesaneringsvilkårene. En god kandidat ser at 

reglene om redningsomkostninger er preseptorisk til fordel for sikrede, jf. fal § 1-3 første ledd, 

og derfor ikke kan begrenses av andre vilkår. Det gir også et pluss om kandidaten ser at det her 
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foreligger dobbeltforsikring etter fal. § 6-3 for redningskostnader etter en dekning og vanlig 

dekning etter en annen, og at sikrede i så fall kan velge, jf. Bull s. 460.  

Ifølge oppgaveteksten har gassing liten hensikt hvis ikke resten av ullen fjernes eller det foretas 

alternative tiltak. Gassing pluss forsegling er beskrevet som «effektivt» og siden dette er billigere 

enn full utskiftning må sikrede velge dette. 

Spørsmål 4: 

Kan A og/eller B gjøre fradrag for egenandel i oppgjøret for redningsomkostninger?     

B anfører at det kan trekke egenandel for redningsomkostningene.  Spørsmålet er ikke 

uttrykkelig regulert i fal. § 6-4, men utgangspunktet for dekning av redningsomkostninger er at 

utmålingen følger erstatningsrettslige prinsipper, jf. Bull s. 491, og dette innebærer at egenandel 

ikke skal trekkes, se Bull s. 493.    

  

 


