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Forsikringsrett – våren 2012

Opplysnings- og omsorgspliktene II

Advokat Hans Kenneth Viga

Temaene

• Grupperingen av opplysnings- og omsorgspliktene
• Forsikringstakers opplysningspliktg pp y g p
• Endring av risikoen
--------------------------------------------------------------------
• Fremkallelse av forsikringstilfellet
• Brudd på sikkerhetsforskrifter
• Rednings- og varslingsplikt
• Identifikasjon
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• De skjulte handlingsklausulene
• Selskapets reklamasjonsplikt
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Hvorfor skille mellom forsikringstakers og 
(for)sikredes?

• Ivaretar den praktiske situasjon at den som inngår avtalen 
og den som skal motta erstatning kan være to forskjellige 
personer

• Eks 1: Ved innboforsikring tegner A forsikringen. A har samboer. 
Forsikringen omfatter også samboers gjenstander. Samboeren har 
ikke ”opplysningsplikt”, men en selvstendig plikt for å ivareta eget 
innbo (på samme måte som A har for sitt innbo)

• Eks 2: Ved styreansvarsforsikring tegner bedriften A forsikringen. 
Men forsikringen er kun til fordel for styremedlemmene  
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Men forsikringen er kun til fordel for styremedlemmene. 
Styremedlemmene har ingen opplysningsplikter, men en rekke 
omsorgsplikter. Bedriften A har ingen plikter etter å ha tegnet 
forsikringen (utover å betale premie)

Hvorfor skille mellom forsikringstakers og 
(for)sikredes plikter?

• Stor betydning i forhold til identifikasjon (senere i 
forelesningen), ettersom sikrede som hovedregel ikke skal 

åmiste sin erstatning som følge av feil begått av andre 
sikrede eller forsikringstaker. Derfor veldig viktig å skille 
rollene. 
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Fremkallelse av forsikringstilfellet

• ”Plikt” til å ikke fremkalle forsikringstilfellet
• Egentlig: Selskapets rett til å avkorte eller avslå erstatning dersom det 

er sikrede selv eller noen sikrede identifiseres med som fremkaller 
forsikringstilfellet 

• Avveining av hensynene til selskapet og sikrede
• Prinsippet om forsikring: Skade forårsaket av ”ytre” påvirkning, 

sikredes egne handlinger vanskelig å prise og ytes det erstatning 
uavhengig av sikredes opptreden, åpner dette for skjødesløs 
håndtering av gjenstanden og mulig svik

• Sikredes behov for å erstattet skade forårsaket av klønete opptreden  
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• Sikredes behov for å erstattet skade forårsaket av klønete opptreden, 
feil begått i øyeblikket osv. 

• Resultat: Selskapet kan aldri avkorte når sikrede bare har 
opptrådt simpelt uaktsomt (unntak: sikkerhetsforskrifter)

Reaksjonsterskelen

• Livsforsikring:
• Fal § 13-9: Kun ved forsett (selvmord/drap)

• Skadeforsikring og personforsikring som ikke er 
livsforsikring

• Fal §§ 4-9 og 13-8: Grov uaktsomhet

• Unntak:
• Ansvarsforsikring: Grov uaktsomhet dekkes, det er kun ved forsett at 

selskapet kan nekte erstatning (testamentdommen Rt  1989 s  1318)
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selskapet kan nekte erstatning (testamentdommen Rt. 1989 s. 1318)
• Motorvognforsikring – kasko: Særlige regler i FAL § 4-9 tredje ledd
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Reaksjon: Svik

• Det har normalt ikke selvstendig betydning om skaden er 
forårsaket av forsett eller svik. Følgen er i begge tilfelle at 
selskapet kan fri seg fra ansvar. 

• Hovedunntaket finnes i FAL § 4-9, hvor selskapet kan 
pålegges delvis ansvar ved forsett dersom visse 
forutsetninger er oppfylt. 

• Svik: Ingen definisjon. Kreves sannsynligvis klar hensikt 
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Svik: Ingen definisjon. Kreves sannsynligvis klar hensikt 
om å oppnå en erstatning under en forsikringsdekning. 

Reaksjon: Forsett

• Forsettsbegrepet:
• NOU 1987:24 s. 100: ”At forsikringstilfellet er fremkalt ”forsettlig”, 

betyr at sikrede ved utførelsen av handlingen visste eller med stor 
grad av sikkerhet måtte regne med at skaden ville inntreffe. Har han 
ellers bevisst tatt risikoen for at dette skulle skje, eller han burde vært 
klar over det, er det eventuelt reglene om grov uaktsomhet som 
kommer til anvendelse.”

8



5

Forsett: Sentrale dommer

• Rt. 1996 s. 1635 (Villa)
• Da huset brant var bare den ene ektefellen hjemme. Han pusset opp 

ett av rommene, men var i et annet bygg da brannen oppstod. Politiet 
fant spor av white spirit og varetektsfengslet ham. Straffesaken 
henlagt etter bevisets stilling. Ekteparet saksøkte forsikringsgiverne, 
men tapte i alle instanser. Saken gjenopptatt i 2008, hvor ekteparet 
vant frem. 

• Rt. 1995 s. 1641 (Torson)
• Omstridt dom fra det maritime miljø. Skipet Torson sank ved at vann 

kom inn gjennom bunnventilen. De to mulige årsaker var at 
bunnventilen manuelt hadde blitt åpnet, eller at det hadde funnet sted 

9

p ,
et fullstendig sammenbrudd av denne. Forsikringsselskapet nektet 
erstatning kun ut fra indisier. Reder tapte i tingretten, men vant frem i 
lagmannsretten. Høyesterett berammet hele 11 dagers 
hovedforhandling og kom frem til at det ut fra bevisene var 
usannsynlig at båten ikke var forsettlig senket. Reder og hans 
bankforbindelse måtte tilbakebetale alt mottatt i erstatning, med 
renter.

Forsettsbegrepet

Rt. 1996. s 1635 Villa:
”Avskjæring etter disse bestemmelser av forsikringstakers j g g
krav forutsetter at det er en betydelig 
sannsynlighetsovervekt for at forsikringstilfellet er forsettlig 
framkalt. Bakgrunnen er at anvendelse av bestemmelsene 
innebærer at sikrede har gjort seg skyldig i et sterkt 
klanderverdig forhold. Kravet til bevis er i rettspraksis 
formulert litt forskjellig, dels som et krav om "sterk" 
overvekt, Rt-1985-211 på side 214, dels som "klar" 
overvekt  Rt 1990 1082 på side 1086  Kravet er strengt  
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overvekt, Rt-1990-1082 på side 1086. Kravet er strengt. 
Som pekt på i dommen fra 1990, må det likevel ikke stilles 
så strenge krav at det i praksis nærmest utelukker 
anvendelse av bestemmelsene.” 
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Forsettsbegrepet

Rt. 1995 s. 1641 (Torson):
• Partene har hver sin forklaring på hva som førte til Torsons forlis -

de ankende parter hevder prinsipalt at bunnventilen ble åpnet 
med vilje av noen som rederiet må identifiseres med, mens 
ankemotpartene mener at ventilen fikk et totalt og plutselig 
sammenbrudd. Disse to mulige hendelsesforløp må holdes opp 
mot hverandre. Bevisbyrdereglene innebærer at det kreves en 
betydelig sannsynlighetsovervekt for at retten skal kunne legge til 
grunn alternativet forsettlig skadefremkallelse. Jeg viser til 
uttalelser i Høyesteretts dommer i Rt-1985-211 på side 214 -
" t k" kt  Rt 1990 1082 å id  1086 "kl " kt   
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"sterk" overvekt, Rt-1990-1082 på side 1086 - "klar" overvekt, og 
Rt-1987-657 på side 664 - "overhodet ikke noen annen rimelig 
forklaring". Etter min mening har de ankende parter oppfylt disse 
strenge beviskravene.

Forsettbegrepet

• Forholdet mellom strafferettslig behandling og 
forsikringsrettslig behandling

• At sikrede er frifunnet eller saken er henlagt mot ham i straffesaken, 
er ikke til hinder for at forsikringsselskapet kan avkorte/avslå 
erstatning. 

• FNHs Handlingsplan av 1999: Selskapene påtar seg å ikke avkorte 
dersom det foreligger frifinnende straffedom om forsikringsbedrageri, 
med mindre resultatet virker støtende. Kan stilles spørsmål ved om 
denne handlingsplanene er rettslig bindende  
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denne handlingsplanene er rettslig bindende. 
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Forsettbegrepet

• Hvordan domstolene behandler saker om 
forsikringssvik/forsettlige skader

• Tar utgangspunkt i alternative årsaker
• Ytre forhold: Realbevis, tekniske rapporter, sakkyndiges uttalelser
• Sikredes situasjon

• Troverdighet
• Opptreden under og umiddelbart etter forsikringstilfellet
• Økonomiske motiv
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Selvmord i livsforsikring

• FAL § 13-8: 
”Har den forsikrede tatt eller forsøkt å ta sitt eget liv, svarer g ,
selskapet ved livsforsikring dersom det er gått mer enn ett år 
etter at selskapets ansvar begynte å løpe, eller dersom det må 
antas at forsikringen ble tegnet uten tanke på selvmord. Har en 
kortvarig livsforsikring som bare omfatter dødsrisiko, vært 
fornyet, regnes ett-årsfristen fra første gang forsikringen ble 
tegnet.” 

• Skjer selvmordet innen første året  ingen utbetaling med 
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• Skjer selvmordet innen første året, ingen utbetaling med 
mindre ”det må antas” at forsikringen ble tegnet uten tanke 
på selvmord. 

• Selvmord etter første året dekkes, selv om det er ønske om 
forsikringsutbetaling til de berettigede. 
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Benådningsregelen ved forsettlig 
fremkallelse i skadeforsikring

• Hovedregel ved forsett er at selskapet kan fri seg fra 
ansvar. 

• FAL § 4-9 første ledd tredje punktum: ”Er det ikke utvist 
svik, kan selskapet likevel pålegges ansvar. FAL § 4-12 
gjelder i så fall tilsvarende.”

• Uklart anvendelsesområde. I følge Bull gjelder 
benådningsbestemmelsen mest sannsynlig kun for forsikring som 
omfattes av § 4-12, mao ”ved forsikring av bolig, innbo og andre 
gjenstander som nevnt i lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes 
dekningsrett § 2-3 første ledd bokstavene a og b”
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• Motargument: FAL § 4-12 gjelder avkorting under hele kapitlet. 
Hvorfor nødvendig å gjenta dette i FAL § 4-9? Kan tyde på at 
benådningsbestemmelsen gjelder alle forsikringer. 

Grov uaktsomhet

• Utgangspunktet finnes i Rt. 1989 s. 1318 
(Testamentdommen):

”For at en oppførsel skal kunne karakteriseres som grovt 
uaktsom, må den etter mitt syn representere et markert 
avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte. Det må dreie seg om 
en opptreden som er sterkt klanderverdig, hvor 
vedkommende altså er vesentlig mer å klandre enn hvor 
det er tale om alminnelig uaktsomhet.”
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Avkorting ved grov uaktsomhet

• FAL § 4-9 og 13-9:
• Skyldgraden
• Skadeforløpet
• Om sikrede var i selvforskyldt rus
• Hvilken virkning nedsettelse eller bortfall av selskapets ansvar vil få 

for den som har krav på forsikringen eller for andre personer som er 
økonomisk avhengige av ham eller henne (kun personforsikring, men i 
skadeforsikring kommer FAL § 4-12 inn)

• Forholdene ellers 

Fi kl d  l  å kt å k d  t l  
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• Finansklagenemnda legger også vekt på skadens størrelse 
(jo høyere skade, dess lavere avkorting)

Brudd på sikkerhetsforskrifter

• Beskjeden betydning i personforsikring (hvor det også er 
krav til grov uaktsomhet for å avkorte i erstatningen)

• Sentral betydning i skadeforsikring. 

• FAL § 1-2 (e):
sikkerhetsforskrift: et påbud i forsikringsavtalen om: 

(1)at sikrede skal sørge for bestemte anordninger eller treffe bestemte tiltak 
som er egnet til å forebygge eller begrense skade, 

(2)at sikrede eller andre ved bruk, oppbevaring eller vedlikehold av 
forsikringsgjenstanden skal ha bestemte kvalifikasjoner eller sertifikater
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forsikringsgjenstanden skal ha bestemte kvalifikasjoner eller sertifikater,
(3)at sikrede eller andre ved bruk, oppbevaring eller vedlikehold av 

forsikringsgjenstanden skal gå fram på bestemte angitte måter. 
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Hvorfor formulere sikkerhetsforskrifter?

• Fordi det gir selskapet mulighet til å konkret påvirke 
adferden til sikrede og en rett for selskapet til å 

å å å åavkorte/avslå uten å måtte påvise grov uaktsomhet. Det 
holder å påvise at sikrede var mer enn ”bare lite å legge til 
last”

FAL § 4-8:
”Selskapet kan ta forbehold om at det skal være helt eller delvis uten 
ansvar dersom en sikkerhetsforskrift er overtrådt, jf § 1-2 bokstav e. Et 
slikt forbehold kan ikke gjøres gjeldende dersom det ikke er noe eller bare 
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slikt forbehold kan ikke gjøres gjeldende dersom det ikke er noe eller bare 
lite å legge sikrede til last, eller dersom forsikringstilfellet ikke skyldes 
overtredelsen. Selv om selskapet etter denne bestemmelsen kan gjøre 
gjeldende at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, kan det likevel pålegges 
delvis ansvar under hensyn til arten av den sikkerhetsforskrift som er 
overtrådt, skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers.” 

Kravet om ”påbud”

• Det må fremkomme klart hvordan sikrede skal oppføre seg
• Påbudet skal inntas i eller som et vedlegg til forsikringsvilkårene, men 

skal i tillegg fremheves i forsikringsbeviset (FAL § 2-2)
• Det kan henvises til forskrifter gitt av andre (eksempel det offentlige), 

men kun i den grad at det er rimelig at sikrede kjenner innholdet. 

• Følgen av at påbudet ikke er klart, er at brudd på 
sikkerhetsforskriften ikke kan påberopes og at selskapet i 
stedet må bygge på hovedregelen om grov uaktsomhet for 
å avkorte/avslå
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/

• Et påbud om andre regler i FAL har ingen effekt
• Eierskiftevilkårene om at sikrede/forsikringstaker må overholde 

opplysningspliktsreglene
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Innholdet av påbudet

• Alternativ a) Skadeforebyggende og skadebegrensende 
tiltak

• Eks: Krav om røykvarsler med høy alarm

• Alternativ b) Kvalifikasjonskrav og sertifikater
• Eks: Krav om særlige kvalifikasjoner når ”varme arbeider” (sveising) 

utføres

• Alternativ c) Fremgangsmåter eller rutiner
• Eks:  Frosne vannrør skal ikke tines med loddelampe
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Brudd på sikkerhetsforskrifter

• Et objektivt brudd på sikkerhetsforskriften i seg selv er ikke 
tilstrekkelig for å avkorte/avslå erstatning. I tillegg må det 
bevises 

• Skyld (sikrede mer enn bare lite å legge til last)
• Årsakssammenheng mellom bruddet og forsikringstilfellet

• Selskapet har bevisbyrden for at sikkerhetsforskriften er 
overtrådt og at det forelå tilstrekkelig skyld  Sikrede har 
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overtrådt og at det forelå tilstrekkelig skyld. Sikrede har 
bevisbyrden for at forsikringstilfellet ikke skyldtes den 
uaktsomme overtredelse av sikkerhetsforskriften. 
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Momenter ved avkortingens størrelse

”Selv om selskapet etter denne bestemmelsen kan gjøre 
gjeldende at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, kan det 

ålikevel pålegges delvis ansvar under hensyn til arten av den 
sikkerhetsforskrift som er overtrådt, skyldgraden, 
skadeforløpet og forholdene ellers.”
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Auticon Transport dommen 

• Rt. 2004 s. 1545 (Auticon Transport):
En pengetransport ble ranet da den stoppet for å tømme p g p pp

parkometre ved et sykehus på Lørenskog. Det var fastsatt 
en rekke sikkerhetsforskrifter i forsikringsavtalen, men 
disse var brutt på alle sentrale punkter. 

HR uttalte: 
”Etter mitt syn bør hele erstatningen falle bort. Ledelsen i 
transportselskapet har med åpne øyne opptrådt grovt uaktsomt. En rekke 
sikkerhetskrav er tilsidesatt som følge av systemfeil fra 
transportselskapets side som ledelsen var kjent med. Dessuten finner jeg 
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transportselskapets side som ledelsen var kjent med. Dessuten finner jeg 
det uforsvarlig at kjøreplanen forutsatte at en sjåfør som var alene med 
over 3 millioner kroner i bilen, skulle stanse for å tømme parkometre. Fullt 
bortfall ville derfor ha vært riktig dersom transportselskapet selv hadde 
krevd forsikring.” 
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Identifikasjon

• Hva betyr identifikasjon?

• Hvorfor identifikasjon?

• Identifikasjon i fem sentrale relasjoner:
• Forsikringstaker og hans hjelpere
• Sikrede og sine hjelpere
• Mellom medforsikrede i skadeforsikring
• Skadelidte og sikrede i ansvarsforsikring
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g g
• Forsikrede og den berettigede i personforsikring

• Kan identifikasjon være urimelig?
• Auticon Transport – Rt. 2004 s. 1545

Identifikasjon mellom sikrede og hans 
hjelpere

• Utgangspunkt: Fri adgang for selskapet å la sikrede miste 
sin erstatning som følge av opptreden av 
personer/selskapers som sikrede ikke har noen tilknytning 
til

• Hvis handlingen/passiviteten er utøvd av personer/bedrifter 
som sikrede har en eller annen tilknytning til, er 
hovedregelen utenfor næringsvirksomhet at det ikke kan 
foretas identifikasjon, jfr FAL § 4-11. 
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• Unntak 1: Motorvogn, fartøyer, luftfartøyer og husdyr
• Unntak 2: Bolig, privat fritidssted, innbo

• Identifikasjon finner ikke sted med mindre det er fastsatt i 
vilkårene
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Identifikasjon - motorvogn

• Motorvognforsikring:
• Identifikasjon med den som er ”med sikredes samtykke er ansvarlig 

for motorvognen”.

• Rt. 1974 s. 140: ”Et vanlig, kortvarig brukslån omfattes ikke av 
bestemmelsen” og ”heller ikke en mer permanent bruksadgang utløser 
identifikasjon dersom sikrede står for forvaltningen av 
forsikringsgjenstanden” – sikrede må bevisst ha overlatt 
vedkommende ”en omfattende og relativt varig rådighet” – her var 
ikke et enkelt utlån av bilen nok til å foreta identifikasjon.
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• Nemnda har i praksis ansett utlån i to uker for å være for kort, mens 
tre uker å være tilstrekkelig.

Identifikasjon – bolig og innbo

• Bolig og innbo:
• Identifikasjon med ”sikredes ektefelle som bor sammen med sikrede, 

eller fra personer som sikrede lever sammen med i et fast etablert 
forhold”

• Det kan altså ikke identifiseres med barn/foreldre/leietakere osv.

• Fast etablert forhold: 
• Rt. 1975 s. 50: Mann og kvinne bodd sammen i 20 år med tre 

barn sammen - identifikasjon
Rt  1978  278  M   k i  b dd  i  2 ½ å  ikk  
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• Rt. 1978 s. 278: Mann og kvinne bodd sammen i ca 2 ½ år – ikke 
identifikasjon – ”forholdet hadde ikke den fasthet og varighet som 
man vanligvis forbinder med ekteskaplig samvær

• Samme resultat i dag?
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Identifikasjon i næringsforsikring

• Utgangspunktet er at selskapet står fritt til å avtale 
identifikasjon i næringsforsikring

• I forhold til motorvognforsikring, har selskapene i praksis 
bare kopiert de vilkårene som brukes i forbrukerforhold –
hvilket skaper vanskelige tolkinger

• I forhold til bedriftsforsikringer identifiseres det gjerne også 
med personell helt ned til ”gulvet i bedriften”. Uklart om 
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med personell helt ned til gulvet i bedriften . Uklart om 
dette vil bli akseptert av domstolene

Forsikringsselskapenes reklamasjonsplikt

• FAL §§ 4-14 og 13-13:

(selskapets plikt til å si fra om at det vil bruke sine rettigheter)
Hvis selskapet vil gjøre gjeldende at det etter en av reglene i dette kapitlet 
er helt eller delvis fri for ansvar eller har rett til å si opp forsikringen, skal 
det gi forsikringstakeren eller sikrede skriftlig beskjed om sitt standpunkt. 
Beskjeden skal gis uten ugrunnet opphold etter at selskapet ble kjent med 
det forhold som medfører at regelen kan anvendes. I denne forbindelse 
skal selskapet også gi orientering om adgangen til å kreve 
nemndbehandling etter § 20-1, eventuelt om andre muligheter for å få 
prøvd saken utenfor domstolene. 
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Forsømmer selskapet å gi slik beskjed, mister det retten til å påberope seg 
forholdet. 
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De skjulte handlingsklausulene

• Hva er en ”skjult handlingsklausul”?
• Et vilkår som unntar et tilfelle fra forsikringsdekningen, men som i 

årealiteten er en omgåelse av enten kravet til grov uaktsomhet eller 
identifikasjon

• Historikk:
• Tidligere ble ”skjulte handlingsklausuler” ansett å være rene unntak 

fra forsikringens dekningsomfang, se eks Rt. 1965 s 435
• Endring i Rt. 1979 s. 554
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• Lovgivers forslag for å bekjempe klausulene: Klar definisjon 
av hva en sikkerhetsforskrift er

• Løser mange, men ikke alle problemstillingene

De skjulte handlingsklausulene - eksempler

• Vedlikeholdsklausuler
• ”selskapet svarer ikke for skader som skyldes manglende vedlikehold”

• Klausuler med krav om låsing
• ”Selskapet svarer bare for tyveri av sykkel om den var låst”
• ”Innbruddstyveri”

• Bebodd-klausuler:
• ”frostskader på rør i ubebodde boliger dekkes ikke”
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• Om nemndenes årelange praksis med å akseptere skjulte 
handlingsklausuler som sikkerhetsforskrifter

• Forholdet til FAL § 4-14
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Takk for meg! 
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