
 

 Sensorveiledning  JUS 5420 Forsikringsrett  
 

Generelt 

På grunn av korona epidemien ble de siste 4 forelesningene gitt digitalt. Alle forelesningen ble 

imidlertid gjennomført. 

 

Fakultetet har vedtatt at alle eksamener skal være hjemmeeksamen med tilgang til alle kilder, 

også digitale. Kandidatene har derfor tilgang til Lovdata, Nordisk Plan, avgjørelser fra 

Finansklagenemnda og andre kilder på nett.  Sensorveiledningen er skrevet med utgangspunkt i 

læreboken, Bull, Forsikringsrett 2008, men enkelte nyere kilder er lagt til.  Det er også gjort 

følgende vedtak om kildehenvisninger:    

 

"Inspera åpner ikke for fotnoter. Kildehenvisninger må gjøres i teksten.  På skoleeksamener som går som 

hjemmeeksamen, kan man bruke alle tilgjengelige kilder. Det er ikke noe krav om at du gjør dette. Skoleeksamen 

som går som hjemmeeksamen følger alminnelige eksamensvilkår og du kan skrive hjemme som om du var på 

skolen. Da gjelder utgangspunktet om at man ikke behøver henvisninger, for eksempel der man bruker runde 

vendinger som "det er hevdet i juridisk teori at". Dersom du velger å benytte kilder og siterer direkte, eller direkte 

bygger på andres materiale, må du få frem at det er dette du gjør. Dette får du frem ved å sette sitater i anførselstegn 

og å angi kilder i parentes med årstall og side, eventuelt nettside." 

 

Dekanen har besluttet at eksamen skal vurderes til «bestått / ikke-bestått»:  
 
"Formuleringen av bestått-kravet fremgår av dekanens vedtak som lyder slik: «For å oppnå resultatet «bestått» må 

man oppfylle kravene til læringsutbytte slik det fremgår av læringsbeskrivelsen, og vise tilfredsstillende kunnskaper, 

ferdigheter og metodisk kompetanse.» Videre følger det av studie- og eksamensforskriften § 6.1 at "når 

karakterskala bestått / ikke bestått benyttes ved Universitetet i Oslo, skal dette være et selvstendig vurderingsuttrykk 

uten sammenheng med den graderte karakterskalaen".  
 

Den aktuelle oppgaven er forskjellig fra de oppgaver som normalt blir gitt til eksamen, men 

modellen har vært brukt en gang før og ligger ute med sensorveiledning for 2013.  De gjengitte 

klausulene er imidlertid forskjellige. Hensikten med oppgaven er å teste om kandidatene ser de 

forskjellige typer av problemstillinger i forsikringsretten, hvilke regler i fal som er aktuelle og 

hvordan klausulene stiller seg i forhold til forsikringspraksis slik denne er beskrevet i læreboken.  

 

Sensorveiledningen gjengir hver enkelt klausul og kommenterer disse.  

 

 



Selskapet ønsker en vurdering av følgende klausuler hentet fra selskapets tyske 

villaforsikringsvilkår:  

1. Forsikringen omfatter enhver fare boligen utsettes for med unntak av skade som 

følge av  

a. Krig og krigslignende tilstander; 

b. At boligen leies ut;  

c. Brudd på offentlige brannvernregler, og 

d. Slitasje og manglende vedlikehold  

 

Kandidaten bør se at klausulen i utgangspunktet gjelder forsikringens dekningsfelt og beskrivelse 

av farefeltet, jf. Bull s. 210 flg.  Kandidaten bør peke på at dekningsfeltet ikke er regulert i fal. og 

at selskapene står fritt til å regulere dette innenfor de preseptoriske reglene i fal, særlig kapittel 4. 

Kandidaten bør også se at første setning gir en all risk forsikring etter mønster av sjøforsikring 

slik dette er regulert i NSPL § 2-8, Bull s. 211, og at klausulen derfor avviker fra det som er 

normal fremgangsmåte i landjordsforsikring, Bull s. 212.  En god kandidat peker på hvilken 

betydning det har at selskapet velger all risk fremfor named peril, Bull s. 213-214, men dette kan 

ikke kreves.  

 

For bokstav a bør kandidatene peke på at det dreier seg om et unntak for særlig store og 

alvorlige risikobegivenheter som stemmer med vanlig forsikringspraksis, se Bull s. 214.  Dette er 

en rent objektiv fare som ikke volder særlige problemer. Det er mulig kandidaten peker på at 

man i NOU 1987:24 s. 85 faktisk bruker krig eller at det innføres bestemte offentlige 

restriksjoner der forsikringsgjenstanden befinner seg som eksempel på risikoendring etter fal § 4-

6. I så fall bør det gis pluss for dette, men det har alltid i praksis vært godtatt at unntak for krig er 

en objektiv begrensning i farefeltet. 

 

For bokstav b bør kandidaten peke på at spørsmålet er om dette kan godtas som en objektiv 

begrensning i farefeltet, eller om det dreier seg om en skjult handlingsklausul, se Bull s. 392 flg. 

Boligen kan ikke leies ut uten en handling fra sikredes side, og dette taler for at det dreier seg om 

en skjult handlingsklausul, se Bull s. 406. Et vanskelig spørsmål er hvilken regel i fal. man i så 

fall kommer inn i.  Ut fra ordlyden i bestemmelsene i fal. kap 4 er det § 4-6 som er nærmest, jf. 



også at Bull s. 311 illustrerer fal. § 4-6 med en klausul om fraflytting av bygning.  Det er mulig 

kandidaten peker på at man i forarbeidene til fal. § 4-6 sier at  forbeholdet må knytte seg til 

endringer i «ytre» forhold (Se NOU 1987:24 s. 85, jfr. s. 80 og s. 97 og Ot.prp. nr. 49 (1988–89) 

s. 65),  og ikke gjelde forhold som sikrede selv er den nærmeste til å kontrollere, se Bull s. 311, 

og at styring av sikredes adferd i så fall må skje gjennom sikkerhetsforskrifter, Bull s. 311.   

Denne forutsetningen er imidlertid vanskelig fordi Ot.prp. nr. 49 (1988–89) s. 65 også nevner 

som eksempel på forbehold som reguleres av § 4-6 at «bygningen brukes som lagerbygning» 

eller at bilen ikke benyttes til  «ervervsmessig utleie av motorvogn».  I praksis bruker man fal. § 

4-6 på denne typen klausuler, og Finansklagenemnda kom i FinKN 2018-452 til at fal. § 4-6 

måtte anvendes på et farefeltsunntak som gjaldt «ervervsmessig utleie av motorvogn».  Det kan 

ikke ventes at kandidatene ser disse nyansene.  Derimot bør de peke på at dersom unntaket er 

regulert av fal. § 4-6 må det fremheves i forsikringsbeviset, jf. fal. 2-2 annet ledd b, og at 

selskapet ikke kan påberope seg det i den form det her foreslår.   

 

For bokstav c om brudd på offentlige brannvernregler bør det pekes på at dette dreier seg om en 

skjult handlingsklausul som skulle vært utformet som en sikkerhetsforskrift etter fal. § 4-8, jf. 

definisjonen i fal. § 1-2 e nr. 1 om at sikkerhetsforskrift er et påbud i forsikringsavtalen om at 

sikrede skal sørge for bestemte anordninger eller treffe bestemte tiltak som er egnet til å 

forebygge eller begrense skade.  

Kandidaten bør påpeke at dette må utformes som en sikkerhetsforskrift som skal fremheves i 

forsikringsbeviset etter fal. § 2-2 annet ledd c. En god kandidat peker på at  

selskapet etter bestemmelsen kan henvise til sikkerhetsforskrifter gitt av andre hvis det er rimelig 

å kreve at forsikringstakeren kjenner til innholdet, men at en generell henvisning til 

«brannvernregler» er for generell til å kvalifisere som sikkerhetsforskrift, se Bull s. 163 

petitavsnittet. Dette er ikke pensum og kan derfor ikke forventes.  

 

For bokstav d bør kandidaten se at unntaket for slitasje er objektivt, og i samsvar med generelle 

prinsipper om at forsikringen ikke skal dekke påregnelige tap, se Bull s. 218.  Klausulen kan evt. 

sammenlignes med NSPL § 12-3, og det er vanlig med et slikt unntak i landjordsforsikring. 



Unntaket for utilstrekkelig vedlikehold er derimot klart en skjult handlingsklausul som etter fal. § 

1-2 e nr. 2 skulle vært utformet som en sikkerhetsforskrift, se Bull s. 398.   

 

 

2. Hvis skaden er forårsaket ved et samvirke mellom farer som er omfattet av 

forsikringen og farer som ikke er omfattet forsikringen, fordeles skaden 

forholdsmessig mellom selskapet og sikrede etter vekten av de respektive farene.   

 

Kandidaten bør se at dette er en regulering av dekningsfeltet og kravet til årsakssammenheng, se 

Bull s. 244 flg.  Her er det ingen regulering i fal.  En god kandidat ser at bestemmelsen er en 

forenklet versjon av NSPL § 2-13, se Bull s. 251 flg., mens man i landjordsforsikring normalt 

bruker hovedårsaksregelen, se Bull s. 248.  Klausulen i teksten gjelder «skade», mens NSPL § 2-

13 gjelder «tap» og har derfor et videre anvendelsesområde, men det kan ikke ventes at 

kandidaten ser dette og sondringen mellom årsakssamvirke på vei inn til forsikringstilfelle og 

årsakssamvirke mellom skade og tap, se Bull s. 245. En god kandidat peker på fordeler og 

ulemper ved et fordelingsprinsipp sammenlignet med et hovedårsaksprinsipp, s. Bull s. 250-251, 

men dette kan heller ikke forventes.  

 

  

3. Forsikringen omfatter enhver med økonomisk interesse i boligen, men slik at andre 

enn forsikringstaker ikke får større rett mot selskapet enn det forsikringstaker har.  

 

Kandidaten bør se at kravet om økonomisk interesse gjelder spørsmålet om hva som kan være 

gjenstand for forsikring, se Bull s. 433 flg. og særlig s. 437-438.  Kravet om økonomisk interesse 

er ikke regulert i fal. En god kandidat påpeker at forbudet mot veddeforsikring i dag har hjemmel 

i strl ikrl § 12. En god kandidat får også frem at spørsmålet om økonomisk interesse her brukes 

til å avgrense både hva som kan forsikres og hvilke personer som er dekket av forsikringen, se 

Bull s. 433. 

 

Kandidaten bør videre se at klausulen gjelder medforsikring av andre enn forsikringstaker, som 

er regulert i fal. § 7-1 første og annet ledd, og at klausulen inkluderer de persongrupper som er 



medforsikret etter disse bestemmelsene. Kandidaten bør videre se at siste del av klausulen 

inneholder en identifikasjonsregel som er i strid med fal. § 7-3 første ledd.  En god drøftelse av 

forholdet til denne bestemmelsen og § 7-3 annet ledd jf. fal. § 4-11 kan ikke ventes men bør gis 

uttelling.   

 

4. I erstatningen gjøres fradrag for alder og slitasje.  

 

Kandidaten bør se at dette gjelder spørsmål om erstatningsutmålingen, som er regulert i fal. § 6-

1, og at denne bestemmelsen ikke er preseptorisk.  Klausulen stemmer likevel med prinsippet i § 

6-1 om at sikrede skal ha dekket sitt fulle økonomiske tap.  Erstatning av en gammel og/eller slitt 

gjenstand med en ny vil gi sikrede en gevinst han ikke har krav på, jf. for så vidt Bull s. 443-444 

om berikelsesforbud og s. 452 om fradrag for verdiøkning ved reparasjon.  En god kandidat ser 

at klausulen avviker fra nyverdiklausuler, som er vanlig i norsk bygningsforsikring, se Bull s. 

447, men dette kan ikke kreves.   

 

5. Selskapet kan si opp avtalen hvis forsikringstaker har hatt mer enn 3 skader i løpet 

av siste forsikringsperiode.  

  

Kandidaten bør se at dette er et spørsmål om oppsigelse av forsikringsavtalen. Det fremgår ikke 

om det dreier seg om manglende fornyelse, som reguleres av fal. § 3-5 eller oppsigelse mens 

avtalen løper, som er regulert i fal. § 3-7. En god kandidat påpeker at det her er forskjellige 

regler, og at oppsigelsesadgangen etter fal. § 3-7 er strengere. Kandidaten bør se at spørsmålet er 

om den angitte oppsigelsesgrunnen 3 skader i løpet av siste forsikringsperiode utgjør en rimelig 

grunn til oppsigelse. I praksis har nemnda vært tilbakeholden med å godta en slik skadefrekvens 

som eneste grunnlag for oppsigelse, jf. Bull s. 181. Det kan ikke ventes mye av selve drøftelsen, 

men det finnes en del nemndspraksis og også artikler som berører spørsmålet. Om kandidaten 

trekker inn dette må det selvsagt krediteres.  

 


