
Peder Ås har en enebolig med laftet tømmer som er isolert med saueull spesielt behandlet for 

denne bruken. Våren 2017 oppdaget han møll i isolasjonen.  Huset ble gasset av et 

skadedyrfirma for å drepe møllen. Peder oppdaget møll på nytt våren 2018 og kontaktet igjen 

skadedyrfirmaet. Firmaet la til grunn at gassingen i 2017 ikke hadde fått med alle egg og 

larver og at møllangrepet i 2018 var en videreføring av mølleangrepet fra 2017.  Firmaet sa at 

det dreide seg om klesmøll som følge av bruken av saueull som isolasjon. Det sa også at 

gassing var eneste alternativ for å drepe insektene, og at dette normalt var effektivt. Klesmøll 

er imidlertid vanlig i hus, og i hus hvor ull brukes som isolasjonsmiddel vil møllen legge sine 

egg i isolasjonen. Når eggene klekkes ut starter et nytt angrep.  I begynnelsen merker man 

ikke angrepet fordi det er få insekter, men veksten er eksponensiell og mengden av insekter 

blir etter hvert enorme. Peder måtte derfor regne med nye angrep i løpet av ett års tid og huset 

ville etter hvert bli ubeboelig.  Gassing ville koste kr. 250.000.  Utgiftene til å skifte ut den 

isolasjonen som møllen hadde spist opp ble på dette tidspunktet beregnet til kr. 100.000. 

Siden gassing ikke hadde permanent virkning mente Peder denne løsningen ikke var 

hensiktsmesssig. Han innhentet derfor tilbud på å skifte ut hele isolasjonen, som utgjorde kr. 

900.000, og en metode for å forsegle isolasjonen etter gassing slik at det ikke var mulig for 

møll å komme til isolasjonen. Forsegling ville koste kr. 300.000. Dette ble regnet som 

effektivt for å stoppe nye angrep.  

Peder hadde bygningsforsikring med dekning for skade som følge av skadedyr og egen 

skadedyrsaneringsforsikring i Forsikring A (A) for januar-desember 2017. 

Bygningsforsikringen omfattet «Skade ved insekter og dyr på bygning». 

Skadedyrsaneringsvilkårene omfattet utgiftene til gassing. Første januar 2018 ble forsikringen 

med samme vilkår flyttet til Forsikring B (B), men med økning i egenandelen fra kr. 5.000 til 

kr. 10.000.    

Peder krever dekning for møllangrepet hos Forsikring A og anfører at selskapet er ansvarlig 

siden angrepet i 2018 er en videreføring av angrepet fra 2017. Forsikring A bestrider ansvar 

under henvisning til følgende vilkår: 

BYGNINGSSKADEFORSIKRING 

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). 

….  

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. 

Selskapet anfører at forsikringen etter vilkårene kun omfattet møllangrepet frem til 

forsikringen opphørte 31 desember 2017, og at senere angrep/skader ikke er omfattet.  Det er 

enighet om at Forsikring B er ansvarlig for skaden dersom Forsikring A ikke er det, men da 

med høyere egenandel.  

Spørsmål 1: 

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

Uansett om skaden dekkes av A eller B anfører Peder at skaden utgjør utskiftning av hele 

isolasjonen til kr. 900.000 fordi dette var nødvendig for å hindre nye skader. A og B anfører at 



de  kun er ansvarlig for den delen av ullen som faktisk er skadet, og at det er Peders ansvar å 

hindre nye skader. Selskapets ansvar for utskiftning av skadet ull utgjør derfor kr. 100.000. 

Spørsmål 2: 

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

isolasjonen?    

Hvis A eller evt. B ikke er ansvarlig for utskiftning av hele isolasjonen som skade anfører 

Peder at A og/eller B må være ansvarlig for utgiftene ved å skifte hele isolasjonen som 

redningsomkostning. Selv om gassing ville drepe møllen som er i isolasjonen nå, er det ifølge 

skadedyrsaneringsfirmaet sannsynlig at klesmøll ville legge nye egg i isolasjonen etter en tid 

så lenge saueull blir brukt som isolasjon.  Både A og B bestrider at vilkårene for dekning av 

redningsomkostninger er til stede. Uansett kan selskapene i så fall ikke være ansvarlig for mer 

enn kostnadene til gassing på kr. 250.000, som er dekket av skadesaneringsvilkårene. 

Ansvaret må i hvert fall være begrenset til gassing og forsegling av isolasjonen, som utgjør kr. 

550.000 samlet. 

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?    

 

Forutsatt at A og/eller B er ansvarlig for redningsomkostninger, anfører de at det skal gjøres 

fradrag for egenandel i oppgjøret. Peder bestrider at selskapene kan gjøre fradrag for 

egenandel for redningskostnadene.     

Spørsmål 4: 

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

Alle spørsmål skal besvares.   

   

  

  

 


