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Sensorveiledning 

 

Valgfag Forsikringsrett 5420  

 Vår 2019 

 

 

Spørsmål 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. 

 

Problemet her er å koble vilkårene til de relevante bestemmelsene i fal. 

Sikrede har ifølge teksten «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 avtalte sikringstiltak ikke var iverksatt.»  Kandidaten må 

forventes å finne den relevante bestemmelsen, som her er fal.  § 4-7:  

Selskapet kan ta forbehold om at dets ansvar for forsikringstilfelle skal bli forholdsmessig 

satt ned dersom premieberegningen uttrykkelig er gjort avhengig av hvordan 

forsikringsgjenstanden blir brukt, at det er gjennomført visse sikkerhetstiltak e l, og det er skjedd 

en endring som betinger høyere premie. 

Et forbehold som nevnt i første ledd, kan ikke gjøres gjeldende dersom forsikringstilfellet 

ikke skyldes endringen. Det kan heller ikke gjøres gjeldende dersom sikrede verken har foretatt 

eller samtykket i endringen, og sikrede har tatt rimelige skritt for å varsle selskapet så snart han 

eller hun har fått vite om den 

 

Bestemmelsen er omtalt hos Bull s.  309 flg.   

 

Videre er det en sikkerhetsforskrift som er angitt i forsikringsbeviset. Kandidaten forventes 

her å finne frem til fal. § 4-8.  Sikkerhetsforskrifter er omtalt i Bull s. 344 flg. 

 

Oppgaveteksten ber om «kort» angivelse av hvilke betingelser som skal være oppfylt.  En kort 

og konsis presentasjon må derfor honoreres.  En lang utredning blir feil og bør ikke gi 

uttelling.  Man kan ikke forvente annet enn at kandidatene går gjennom bestemmelsene punkt 

for punkt.  Kandidater som får noe ut av spørsmålene om årsakssammenheng, bevisbyrde og 

skyldgrad bør honoreres.  De vanskeligste punktene er omvendt bevisbyrde, årsakskravet i § 

4-7 og betingelsen «mer enn lite å laste» i fal.  § 4-8.   
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En god kandidat peker på at bestemmelsene bare gir hjemmel for å ta inn 

forbehold/sikkerhetsforskrift i vilkårene, og også at forutsetningen for å kunne påberope seg 

forbeholdet/sikkerhetsforskriften er at dette er fremhevet i forsikringsbeviset.    

 

Spørsmål 2  

 

Er betingelsene for redusere erstatningen på grunnlag av en eller flere av de aktuelle 

bestemmelsene oppfylt i saken mellom Eiendomsselskapet og AS Forsikring?   

 

Prøven her er å koble faktum til vilkårene og lovtekstene.  

 

Risikoendringen: 

Kandidatene bør peke på at kravet i § 4-7 om «gjennomført visse sikkerhetstiltak» forutsetter 

et visst presisjonsnivå, og at dette må regnes som tilfredsstilt her.   

 

Det er videre et krav at «sikrede har foretatt eller samtykket i endringen». Oppgaveteksten sier 

ikke noe spesifikt om dette, og drøftelsen bør derfor skje under forskjellige forutsetninger. 

Det naturlige utgangspunkt er at daglig leder er klar over situasjonen og derfor enten ikke har 

truffet beslutning om installasjon eller i hvert fall samtykket til at dette ikke ble gjort. 

 

Oppgaven reiser ikke uttrykkelig spørsmål om identifikasjon, men en kandidat som tar opp 

spørsmålet bør honoreres.  Det samme gjelder om man ser at daglig leder må regnes som 

«sikrede» og at det derfor ikke er nødvendig å trekke inn fal. § 4-11.   

 

Om daglig leder mot formodning ikke var klar over situasjonen, er det spørsmål om 

beslutningen lå hos noen andre.  Dette gir oppgaven ikke grunnlag for å svare på.  Men hvis vi 

forutsetter at daglig leder var i god tro og ikke kan identifiseres med den ansvarlige, er 

vilkårene for å påberope forbeholdet ikke til stede.   

 

Det er også klart at det er skjedd en endring i premieforutsetningen.   

 

Det vanskeligste spørsmålet er årsakskravet. Ifølge fal. § 4-7 kan et forbehold om endring i 

risikoen «ikke gjøres gjeldende dersom forsikringstilfellet ikke skyldes endringen». Ordlyden 

tilsier at det er krav om årsakssammenheng mellom endringen og skaden, men at det er 

sikrede som har bevisbyrden.  Som anført hos Bull s. 317 er dette kravet ikke lett å anvende 

på denne typen klausuler, og det må være tilstrekkelig at den foretatte endringen generelt øker 

risikoen for at forsikringstilfellet vil inntreffe eller får et større omfang.   

 

Ifølge oppgaveteksten anfører Eiendomsselskapet at «brannen hadde utviklet seg så raskt at 

bygningen ville blitt totalskadet selv om sikringstiltakene hadde vært etablert på tidspunktet 

for brannen.»  Hvis man legger til grunn et krav om faktisk årsakssammenheng er det 

spørsmål om en slik anførsel er tilstrekkelig til å dokumentere at det ikke er 

årsakssammenheng. Hvis man derimot legger til grunn at det er tilstrekkelig at 



C:\Users\annm\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\TS24CFXR\SensorveilforsV19.doc 

risikoendringen medfører en generell økning av risikoen for forsikringstilfellet må resultatet 

være at brannalarm med kobling til brannstasjon generelt vil redusere risikoen og at 

forbeholdet kan påberopes. En kandidat som får til denne drøftelsen bør krediteres.  

 

 

Brudd på sikkerhetsforskrift 

 

Den aktuelle sikkerhetsforskriften lyder: 

 

«Det kreves minimum en brannslange eller ett håndslukkeapparat plassert med 

maksimum 25 meter avstand. Hvert apparat skal kontrolleres minst en gang i året.» 

 

Det følger klart av oppgaveteksten at forskriften er brutt. Brudd kan ifølge § 4-8 ikke 

påberopes «dersom det ikke er noe eller bare lite å legge sikrede til last, eller dersom 

forsikringstilfellet ikke skyldes overtredelsen». 

 

Her er det tale om et alminnelig krav om faktisk årsakssammenheng mellom bruddet og 

forsikringstilfellet, men sikrede har bevisbyrden, se Bull s. 336.  Det er derfor en presumsjon 

for at forsikringstilfellet skyldes bruddet om sikrede ikke kan dokumentere et annet resultat.  

Spørsmålet blir derfor om sikredes anførsel er tilstrekkelig som «motbevis».  Hvis svaret er ja, 

kan brudd på sikkerhetsforskriften ikke påberopes.   

 

Ved spørsmålet om sikrede er mer enn lite å laste, bør kandidaten fremheve risikoen for stort 

skadeomfang i tilfelle brann, at det dreier seg om en profesjonell forsikringstaker som må 

være kjent med risikoen og kunne forventes å gjennomføre de tiltakene som står i avtalen, og 

at det dreier seg om et krav som gjelder for de fleste bygninger og som er rimelig greit å 

gjennomføre.  Se nærmere Bull s. 357-361. Her bør man komme til at skyldravet er 

tilfredsstilt.  

 

Hvis man kommer til at sikrede er mer enn lite å laste, får man samme spørsmål om 

identifikasjon som nevnt ovenfor.  

 

Spørsmål 3 

 

Forutsett at betingelsene for å redusere erstatningen er oppfylt – etter hvilke kriterier kan 

erstatningen reduseres etter de aktuelle bestemmelsene?  

 

Risikoendringen 

 

Ved risikoendring er det tale om pro rata avkortning av erstatningen.  Man skal derfor 

redusere kr. 50.000.000 med 1/5 (10/50) = 10.000.000, som gir erstatning på kr. 40 mill.  
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Ved brudd på sikkerhetsforskriften er momentene angitt i lovteksten, se nærmere Bull 23.33.  

Kandidaten bør her peke på at sikkerhetsforskriften er viktig for å redusere omfanget av en 

brann om den inntreffer, og at unnlatelsen fremtrer som sterkt klanderverdig.  På den annen 

side er det en viss usikkerhet om årsakssammenheng som kan trekke avkortningen noe ned.  

Derimot trekker det opp at sikrede er profesjonell.  

  

 

 

Spørsmål 4 

 

Er AS Forsikring avskåret fra å redusere erstatningen fordi varselet om reduksjon av 

ansvaret ikke ble meddelt uten ugrunnet opphold? 

 

Kandidaten bør her finne frem til fal. § 4-14 og bestemmelsen om at selskapet må reklamere 

uten ugrunnet opphold, se nærmere Bull 27.5.  Spørsmålet er dels når fristen begynner å løpe 

(når selskapet ble kjent med det forhold som medfører at regelen kan anvendes), dels hvor 

lang saksbehandlingstid selskapet skal gis.  Det må aksepteres at kandidaten vurderer samlet 

saksbehandlingstid under ett, men gis et pluss om man ser de to spørsmålene hver for seg.  

 

Ifølge oppgaveteksten brant bygget ned og ble totalskadet i slutten av april 2018. Daglig leder 

av eiendoms-selskapet var mistenkt for å ha tent på bygget, men politiet henla saken på grunn 

av bevisets stilling 20. oktober 2018. AS Forsikring ble klar over bruddet på forutsetningene 

da det mottok politidokumentene 25. oktober 2018. Fristen løper derfor i hvert fall fra dette 

tidspunktet.  Oppgaveteksten tilsier at selskapet ikke hadde kunnskap om manglene før dette, 

men en kandidat som peker på at om selskapet hadde slik kunnskap tidligere, løper fristen fra 

dette tidspunktet, bør honoreres.  Det bør også honoreres om man peker på at fokus før 

henleggelsen så ut til å være rettet mot fal. § 4-9 om forsettlig fremkallelse av 

forsikringstilfellet og ikke brudd på § 4-7 og § 4-9.   

 

Det bør også gis et pluss om man peker på at selskapets saksbehandling i tiden fra brannen i 

slutten av april til mottak av politidokumentene 25 oktober ikke er belyst i oppgaven, og at 

man derfor ikke kan si noe om selskapet i denne perioden hadde en nærmere 

undersøkelsesplikt.  I praksis har man normalt godtatt at selskapet kan avvente 

politidokumentene, jf. Bull s. 425 og s. 427. En kandidat som ser dette bør honoreres.   

 

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

grunn av brudd på forutsetningene i forsikringsavtalen.  Dette er 1 måned etter kunnskap. 

Dette må aksepteres, jf. Bull s. 426 om at ca. 3 måneders saksbehandlingstid er «rimelig».   

 

 


