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Sensor veiledning Eksamensoppgave Valgfag Forsikringsrett  5420   

 Vår 2017 

 

 

Del I.   

Gi en presentasjon av tolkning av forsikringsavtaler, herunder bruken av tolkningsregler.  

Oppgaven er behandlet i Bull, Forsikringsrett, s. 141-152, jf. også s. 49-57 om nemndspraksis og 

forsikringspraksis som rettskildefaktor/tolkningsmoment.  Den har ikke vært gitt som teoretisk 

oppgave i nyere tid og kan derfor fremstå som litt overraskende.  På den annen side er spørsmålet 

greit presentert i pensum og kan ikke sies å være spesielt vanskelig.  Samtidig gir den muligheter 

for gode kandidater til å bruke generelle kunnskaper om forsikringsretten i fremstillingen.  

Slik oppgaven er formulert skal kandidaten ikke behandle utfylling eller sensur av 

forsikringsavtalen. De som inkluderer dette bør få trekk.  Derimot gjelder oppgaven «tolkning av 

forsikringsavtaler» generelt.  Tolkning av standardavtaler bør derfor tas med. Det betyr også at 

kandidaten bør si litt om de forskjellige typer av forsikringsavtaler, se Bull punkt 8.3 (s. 137-

140). 

Generelt er det et pluss om kandidaten greier å eksemplifisere fremstillingen med rettspraksis 

eller nemndspraksis, men dette kan ikke forlanges.   

Oppgaven spør ikke etter tolkning av fal.  Det blir derfor feil om kandidaten gir seg inn på 

tolkning av noen av fals regler.     

De fleste bør kunne skrive om tolkning, men poenget her er å anvende tolkningsprinsippene på 

en forsikringsavtale.  En god oppgave går gjennom tolkningsmomentene og knytter dem til 

denne avtalens særtrekk.   

For ordlyden er det viktig å få frem det objektive tolkningsprinsipp og utgangspunktet i den 

vanlige forståelse av de ord som er brukt. Spesielle ord som brukes i bransjen må gis dette 

meningsinnhold. Om dette kan illustreres f.eks. med bruk av ord som «forsikringssum» og 

«førsterisiko» eller andre forsikringstekniske begreper gir dette et pluss.  Videre er det viktig å 

få frem at hele avtalereguleringen må sees i sammenheng.  En kandidat som greier å se dette i 

sammenheng med oppbyggingen av en forsikringsavtale får et pluss – se Bull s. 144 og 131 flg.   

For forarbeider er det viktig å få frem at dette spiller liten rolle for vanlige standardiserte 

forsikringsvilkår.  Dette betyr at ordlyden får en viktig rolle.  En god kandidat peker på at unntak 

likevel kan tenkes i næringsforsikring, og at forskjellen ligger i forhandlingselementet.  En god 

kandidat peker også på forholdet mellom informasjonsplikten til selskapet etter fal § 2-1 og § 

11-1, Se Bull s. 146.   
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Det er også et poeng om kandidaten får frem forholdet mellom premie og dekningsomfang og 

hvilken betydning dette har for tolkningen.  Et siste moment er formålsbetraktninger. Her gis det 

poeng hvis man får frem betydningen av formålet med forsikring generelt eller med spesielle 

dekningsformer spesielt.   

Det er et pluss om kandidaten også sier noe om nemndspraksis og forsikringspraksis som 

tolkningsmoment med utgangspunkt i Bull s. 49 flg. men det kan ikke forlanges at de ser linjen 

til denne delen av pensum.   

En god kandidat sondrer mellom tolkning med utgangspunkt i tolkningsmomenter og 

tolkningsregler.  Det er særlig uklarhetsregelen som her er vesentlig.  En god kandidat 

omhandler denne med begrunnelse og begrensninger.  Det er greit å henvise til avtalel. § 37 først 

ledd nr. 3.   

Også valg av det tolkningsalternativ som stemmer med bakgrunnsretten er et viktig poeng.  En 

god kandidat får her frem forholdet mellom fal og forsikringsavtalen og at forsikringsavtalen 

fungerer som bakgrunnsrett på en del områder, men f.eks. ikke når det gjelder selve 

produktbeskrivelsen.   

En god kandidat sondrer også mellom vanlige standardavtaler og avtalte standardvilkår, og 

nevner også de to avtalte standardvilkårene NSPL 1996 (nå erstattet med NP 2013) og VTV og 

får frem de sentrale forskjellene i tolkningen mellom disse.   

 

Del II. 

Generelt. 

 

Praktikumsformen med en praktisk oppgave som bl.a. tar opp spørsmål som er dekket i 

teoridelen er en velkjent eksamensform i forsikringsrett.  Spørsmål knyttet til 

sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensning må regnes som en sentral del av forsikringsretten.  

Slike problemstillinger har også været vanlige i praktikumsoppgaver. Her må det kunne kreves at 

kandidatene ser problemet og foretar en forstandig drøftelse.  

 

Spørsmål knyttet selskapets reklamasjonsplikt har derimot ikke vært gitt tidligere.  Spørsmålet er 

imidlertid viet et helt kapittel i pensum (27) og det er ganske praktisk.  Her må man likevel ikke 

være altfor streng.   

 

Oppgaven bygger på FinKN-2015-471, og sikkerhetsforskriften og ansvarsunntaket er hentet 

derfra.   Avgjørelsen er ikke omtalt i pensum, og det kan ikke ventes at kandidaten kjenner til 

den.   
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Spørsmål 1: 

Kan selskapet påberope seg brudd på sikkerhetsforskriften om 

(i) forsvarlig pakking 

(ii) at skjøre gjenstander ikke skal sendes som ekspedert bagasje  

 

Spørsmålet dreier seg om å tolke sikkerhetsforskriften.  Oppgaven refererer ikke til fal. § 4-8, og 

det må forventes at kandidatene vet at sikkerhetsforskriften har hjemmel i fal. § 4-8.  

 

Spørsmål (i) er vanskelig.  Her må kandidaten se at forskriften har hjemmel i fal. § 4-8 og at 

innholdet må følge reglene i fal. § 1-2. Den sentrale bestemmelsen er litra (e) nr. 1. om at 

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

forebygge eller begrense skade».  Spørsmålet blir da om «forsvarlig pakking» kvalifiserer som 

«bestemt tiltak», se Bull s. 347 som peker på at det «sikrede gjennom angivelsen må ha fått en 

klar forståelse av hvilke type anordninger eller tiltak det er snakk om».  Bruken av ordet 

«forsvarlig» gir ikke grunnlag for en slik forståelse.  Selskapet anfører at pakkingen er 

uforsvarlig fordi skade skjer. En slik forståelse betyr at forskriften automatisk er brutt om det 

inntreffer en skade og illustrerer mangel på presisjon.  Betingelsen er også vanskelig å 

kombinere med skyldkravet i fal. § 4-8 2. pkt. Ordet «forsvarlig» i en sikkerhetsforskrift ble 

underkjent i AKN 2308 referert hos Bull s. 348, men det kan ikke forventes at kandidatene 

henviser til denne.  En objektiv tolkning av ordet «forsvarlig» må aksepteres, men det gis pluss 

hvis kandidaten ser den sentrale problemstillingen. 

 

Spørsmål (ii) er mer rett frem.  I uttalelse 2015-471 uttaler nemnda følgende: 

«Selskapet anfører at fisken må regnes som en "skjør gjenstand". Formuleringen "skjør" betyr at 

gjenstanden kan gå i stykker pga. bevegelse utenfra, f.eks. knuses. Nemnda kan ikke se at denne 

formuleringen omfatter mat som kan gå i oppløsning innenfra. De gjenstandene som nevnes spesielt – 

flasker, glass og kamera – støtter en slik forståelse av ordlyden. Nemnda mener derfor denne 

sikkerhetsforskriften ikke er anvendelig.» 

Poenget for kandidatene er 1) å få frem at «skjør» objektivt sett betyr at gjenstanden lett går i 

stykker pga. påvirkning utenfra, og 2) at ordet «skjør» må sees i sammenheng med de 

gjenstandene som spesielt nevnes i klausulen, jf. det som er sagt om tolkning av vilkåret sett i 

sammenheng ovenfor.  Det er pluss om kandidaten ser at forskriften ikke passer og derfor ikke 

kan anvendes, jf. Bull s. 348.  Det er mulig at kandidatene nevner uklarhetsregelen, men det er 

ikke nødvendig her.  Etter min mening er det rimelig klart at klausulen ikke kommer til 

anvendelse.   

Spørsmål 2: 

Forutsatt at Peder har brudd sikkerhetsforskriften, er Peder mer enn lite å laste for å ha brutt 

påbudet om  

(i) forsvarlig pakking 

(ii) at skjøre gjenstander ikke skal sendes som ekspedert bagasje.   
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Drøftelsen er subsidiær, og kandidaten bør få frem at mer enn lite å laste er en 

aktsomhetsstandard hvor den dagligdagse og unnskyldelige uaktsomhet er  tatt ut.  Momentene i 

skyldvurderingen er omtalt i Bull s. 357 flg. Kandidatene bør få frem risikoen for skade på 

bagasjen,  handlingsalternativer,  sikredes kunnskap om risikoen og om det foreligger særlige 

momenter som kan forklare og unnskylde sikredes handlemåte.  

 

Spørsmål (i) viser hvor vanskelig kravet om forsvarlig pakking er i forhold til skyldkravet.  Det 

må aksepteres at kandidaten enten gjentar skyldvurderingen fra drøftelsen av forsvarlighetskravet, 

eller kobler en objektiv drøftelse av forsvarlighet mot en subjektiv drøftelse av mer enn lite å 

laste, eller sier at vurderingen blir meningsløs, se AKN 2308.   

 

Spørsmål (ii) er mer rett frem, og en god kandidat ser risikoen for skade når fersk mat sendes i 

ekspedert bagasje og at laksen kunne vært tatt med i håndbagasjen eller emballert bedre, men at 

Peder hadde sendt den på samme måte før og det hadde gått bra.   

 

Spørsmål 3:  

Kan selskapet påberope seg unntaket for følgeskade av væske som renner ut?   

 

Her bør kandidatene få frem at det dreier seg om en objektiv ansvarsbegrensning, jf. Bull s. 211.  

Nemnda uttaler i ut. 2015-471 at  

 «Forsikringen har videre unntak for "Følgeskade på grunn av væske som renner ut". Med "væske" menes 

flytende stoffer. Nemnda kan ikke se at mat som bederves, omfattes av dette unntaket, og heller ikke at 

det er dokumentert at de pakkede matvarer ga fra seg væske som ødela kofferten. Årsaken til at 

flyselskapet kastet kofferten er etter det opplyste at den luktet dårlig, og dette er noe annet enn væske som 

renner ut. Unntaket kan derfor ikke anvendes».  

Kandidaten bør få frem betydningen av ordet «væske» og at bedervet mat ikke er «væske». Det 

er et pluss om kandidaten nevner at selskapet har bevisbyrden for ansvarsbegrensninger, jf. Bull 

s. 214, og peker på at dette ikke er dokumentert.     

 

 

Spørsmål 4: 

Kan Peder påberope seg at selskapet ikke har oppfylt varslingsregelen i fal. § 4-14 

(i) for avslaget begrunnet med brudd på sikkerhetsforskrift 

(ii) for avslaget på grunn av ansvarsunntaket  

 

Her er det henvist til fal. § 4-14 for å hjelpe kandidatene. De bør imidlertid presisere at drøftelsen 

forutsetter at selskapet kan påberope seg brudd på sikkerhetsforskriften og ansvarsunntaket.    

For spørsmål (i) bør kandidaten få frem at 4-14 gjelder reglene i kap. 14 og derfor gjelder brudd 

på sikkerhetsforskrift.   De bør også få frem at bestemmelsen bare sier at selskapet skal gi 
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beskjed om sitt «standpunkt», og at det ikke er noe krav om begrunnelse.  Det er et pluss om 

kandidaten ser at det forutsettes i forarbeidene at selskapet må redegjøre for grunnlaget for sitt 

standpunkt (Bull s. 420) og at det i følge nemndspraksis også må angi skyldgrad enten direkte 

eller gjennom henvisning til vedkommende lovbestemmelse eller vilkårstekst hvor dette er angitt, 

se Bull s. 420-421.   Selskapets brev i denne saken har ingen angivelse av skyldgrad eller 

referanse til fal. § 4-8, og skyldgraden fremkommer heller ikke av sikkerhetsforskriften selv eller 

referanse til fal. § 4-8 i denne.  Avslaget er derfor ikke i samsvar med dette.   

Spørsmål (ii) er et kontroll spørsmål hvor poenget er å se at det ikke gjelder skriftlige 

reklamasjonsregler for avslag pga. objektive ansvarsbegrensninger, se lovteksten og Bull s. 415-

416. 

  

 


