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JUS5420 – Forsikringsrett (MA) Vår 2014 
 
Oppgave I 
Redegjør for reglene om identifikasjon i skadeforsikring mellom 
1. forsikringstaker og hans hjelpere; 
2. sikrede og hans hjelpere; 
3. medforsikrede og sikrede og 
4. sikrede og forsikringstager. 
 
Oppgave II 
Et gartneri A ble brannskadet etter antennelse ved bruk av skjærebrenner. Reparasjonsbeløpet 
utgjorde NOK 7 millioner. Skjærebrenningen ble utført av et annet firma, B som fikk i oppdrag å 
demontere en dieseltank montert på vegg. Under tanken var det lagret tomme oljefat og lignende. 
Politietterforskningen etter brannen konkluderte med at den skyldtes glødende metall som falt ned 
og antente brennbart materiale på bakken under arbeidsstedet. A hadde instruert sin 
"altmuligmann" om å "utvise forsiktighet", men uten å konkretisere hva som skulle gjøres før 
arbeidet ble igangsatt. 
 
A hadde brannforsikring i AS Brann. Dekningen inneholdt følgende klausuler: 
 
Hvilke sikkerhetsforskrifter som gjelder. 
Sveising, skjæring, vinkelsliping og lodding. 
Omgivelsene må undersøkes, brennbart materiale fjernes, arbeidssted avskjermes med ubrennbare 
plater, våte sekker eller lignende. Etterkontroll må foretas. 
 
Identifikasjon 
Den som ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller påse at sikkerhetsforskriftene 
blir overholdt, kan helt eller delvis miste retten til erstatning. Retten bortfaller også om 
forsømmelsen er gjort av andre personer som utfører arbeid av ledende art og av andre som har 
en særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt arbeidsledere, herunder formenn o.l. 
 
A krevde dekning for brannen hos AS Brann. AS Brann erkjente ansvar for brannen, men anførte at 
det forelå brudd på sikkerhetsforskriften om skjæring etc., og at vilkårene for avkortning derfor var til 
stede. A bestred at forskriftene var brutt, og uansett var vilkårene for avkortning ikke til stede. A 
hevdet videre at skjærebrenningen ble utført av B, og at det var B som måtte oppfylle 
sikkerhetsforskriften. A kunne ikke identifiseres med B. A kunne heller ikke identifiseres med 
«altmuligmannen» som hadde ansvaret for arbeidet. Selskapet anførte prinsipalt at A måtte 



identifiseres med B, subsidiært at A måtte identifiseres med «altmuligmannen» og atter subsidiært 
at A hadde en selvstendig plikt til å overholde forskriften. 
 
Drøft om 
1. Det foreligger brudd på sikkerhetsforskriften; 
2. Forutsatt at forskriften er brutt; om A 

a. kan identifiseres med B, 
b. kan identifiseres med sin «altmuligmann», 
c. har et selvstendig ansvar for å overholde forskriften. 

3. Forutsatt at selskapet kan påberope brudd på forskriften mot A; om vilkårene for avkortning er til 
stede. Avkortningsprosenten skal ikke diskuteres 
 
Alle spørsmål skal besvares. 
 
 
JUS5420/JUR1420 Forsikringsrett Vår 2013 
Et tysk forsikringsselskap ønsker å tilby forsikring i Norge basert på den norske forsikringsavtaleloven 
FAL 1989. De vil gjerne bruke sine ordinære vilkår, men er usikre på i hvilken utstrekning disse er i 
samsvar med eller vil skape problemer i forhold til FAL. De ber deg som advokat om å gjennomgå 
klausulene nedenfor i forhold til norsk forsikringsrett, og vurdere klausulene i forhold til reguleringen 
i FAL eller andre relevante norske regler. I den utstrekning klausulen ikke kan benyttes i Norge, bes 
du gi en begrunnelse for dette og forklare hvilke konsekvenser det vil ha om selskapet bruker 
klausulen likevel. 
 
Selskapet ønsker en vurdering av følgende klausuler hentet fra selskapets tyske 
villaforsikringsvilkår: 
1. Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som lar seg omsette i penger. 
2. Forsikringen omfatter kun sikredes økonomiske interesser i den forsikrede bygning og innbo. 
3. Hvis forsikringssummen er lavere enn forsikringsverdien, skal selskapet bare erstatte en så stor 
andel av tapet som svarer til forholdet mellom forsikringssummen og forsikringsverdien. 
4. Selskapet er ansvarlig for redningsomkostninger inntil et beløp som tilsvarer forsikringssummen. 
5. Selskapet er ikke ansvarlig for skade som følge av konstruksjonsfeil. 
6. Selskapet er ikke ansvarlig for skade som følge av manglende fjerning av snø fra tak. 
7. Selskapets ansvar forutsetter at det er installert brannsikringssystem på tegningstidspunktet. 
8. Selskapet er ikke ansvarlig for skade som ikke er meldt til selskapet innen 6 måneder etter at 
sikrede fikk kjennskap til de forhold som begrunner kravet. 
 
Alle spørsmål skal besvares. 
 
JUS5420 - Forsikringsrett Våren 2012  
Spørsmål 1  
 
Peder Ås oppsøkte i april 2011 en bilforhandler for å kjøpe ny bil. Den bilen han ønsket seg, 
kostet kr. 400.000. Peder ga bilforhandleren beskjed om at han hadde god inntekt til å dekke 
renter og avdrag på lån, men at han ikke hadde noen egenkapital. Han var derfor avhengig 
av å låne hele kjøpesummen i en bank. Bilforhandleren var kjent med at Peder i henhold til 
regler om kontantinnsats for forbrukerkjøp måtte betale et kontantinnskudd på 25 %. 
Bilforhandleren ville gjerne få i stand salget, og foreslo derfor at de skulle sette bilens verdi i 



kjøpekontrakten til kr. 500.000, dvs. kr. 100. 000 høyere enn bilens egentlige verdi, og angi 
at kr. 100.000 ble innbetalt som kontantandel. Dette ville sikre fullfinansiering fra banken. 
Peder signerte kontrakten. Banken utbetalte etter dette et lån på kr. 400.000, og Peder 
kunne kjøpe bilen.  
 
I oktober 2011 ble bilen totalskadet i brann, og måtte kondemneres. Peder hadde 
kaskoforsikring for bilen i AS Forsikring, og krevde dekning for totaltap. AS Forsikring 
oppdaget i forbindelse med skadeoppgjøret at Peder hadde gitt banken gale opplysninger 
om kjøpesummen for bilen i forbindelse med lånesøknaden. Det var enighet om at banken 
pga de gale opplysningene var forledet til å utbetale et lån de ikke ville ha utbetalt om de 
hadde kjent til bilens reelle verdi, og at det ikke ble betalt et kontantinnskudd. Det var også 
enighet om at dette representerte et bedrageri overfor banken som ble rammet av 
straffeloven § 270. Selskapet hevdet derfor at det dreide seg om forsikring av ulovlig 
interesse, og at avtalen var ugyldig. Forutsatt at interessen var lovlig, hevdet selskapet at 
Peder skulle informert om de gale opplysningene overfor banken da bilen ble forsikret. 
Banken mente Peders brudd på opplysningsplikten var svikaktig, og i hvert fall var han mer 
enn bare lite å laste.  
 
Peder bestred at det dreide seg om forsikring av ulovlig interesse. Det var bilforhandleren 
som hadde konstruert opplegget i lånesøknaden. Peder bestred også at han hadde brutt 
opplysningsplikten. Han viste til at selskapet ikke hadde ikke stilt noen spørsmål da 
forsikringen ble tegnet, og han mente også at et bedrageri overfor banken måtte være uten 
betydning for forsikringsdekningen. Uansett var han mindre enn lite å laste for et eventuelt 
brudd.  
 
Diskuter følgende spørsmål:  
1. Kan selskapet nekte å betale fordi bilen er en ulovlig interesse  
2. Forutsatt at interessen er lovlig, har Peder brutt opplysningsplikten?  
3. Forutsatt at Peder har brutt opplysningsplikten – hvilken sanksjon kan selskapet påberope 
seg? 

Spørsmål 2  

Redegjør for reglene om skadelidtes stilling i ansvarsforsikring. Alle spørsmål 
skal besvares. 
 
JUR5420 - Forsikringsrett Vår 2011  

1. Gi en oversikt over begrepet ”forsikringens dekningsfelt”, herunder de fire 
elementene som inngår i dette (farefeltet, forsikringstilfellet, tapsfeltet og 
kravet om årsakssammenheng).  



2. Vedlegg A og B beskriver farefeltet for skader ved vann og annen væske i 
innboforsikring. Vedlegg C beskriver farefeltet for kaskoforsikring for skip. Gi en 
fremstilling av beskrivelsen av farefeltet i de to vilkårssettene der det redegjøres 
for:  

- Teknikkene som er benyttet for å beskrive farefeltet (all risks og named perils 
prinsippene),  

- Virkningene disse teknikkene har for forsikringsselskapet og sikrede, og 

 - Hvordan vilkårssettene illustrerer alminnelig anvendte teknikker for å 
avgrense farefeltet (som for eksempel avgrensning mot stor skaderisiko og 
påregnelige tap).  

Begge oppgaver skal besvares. I bedømmelsen av besvarelsene vil oppgave 1 og 
2 ansees å utgjøre henholdsvis ¼ og ¾.  

Følgende er vedlagt:  

- Vedlegg A: Ifs Generelle vilkår (GEN 1-8)  

- Vedlegg B: Enkelte klausuler fra Ifs Innbo- og løsøreforsikring (IBO1-4) del A  

- Vedlegg C: Enkelte klausuler fra Norsk sjøforsikringsplan av 1996 versjon 2010 

 

Vår 2010 

Oppgave 1 

Redegjør for 

a) innholdet i begrepet ”forsikringsinteresse” 

b) kravet om at forsikringsinteressen må være lovlig 

Oppgave 2 

I januar 2009 bestemte ekteparet Kari og Peder Ås seg for å tegne en 
barnekaskoforsikring for sin sønn Hans. Hans var født 23. februar 2006. 
De var usikre på hva slags produkter som var tilgjengelige på markedet. 
Da de kontaktet Personforsikring AS fikk de oversendt en omfattende 
brosjyre som beskrev selskapets barnekaskoforsikring. På grunnlag av 
denne brosjyren tegnet de en slik forsikring for Hans med virkning fra 1. 



februar 2009.  Den 7. februar 2009 mottok ekteparet Ås forsikringsbevis 
og forsikringsvilkår fra Personforsikring AS. 

Dekningsfeltet var beskrevet i forsikringsvilkårenes § 9 A. Fra dette 
utgangspunktet var det gjort ulike begrensninger i § 10, blant annet var 
det inntatt en såkalt symptomklausul i § 10 B. 

  

”§ 9. HVILKE DEKNINGER FORSIKRINGEN OMFATTER  
A. Erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet 
Forsikringen gir rett til utbetaling av invaliditetserstatning ved 
ulykkesskade eller sykdom som inntreffer i forsikringstiden og som 
medfører livsvarig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen utgjør 25 G. 
G på konstateringstidspunktet legges til grunn. 

§ 10. BEGRENSNINGER I PERSONFORSIKRING AS SITT ANSVAR 
B. Begrensninger ved sykdom 
For barn under 4 år omfatter ikke forsikringen sykdom som har vist 
symptomer innen 6 måneder etter at forsikringen trådte i kraft.” 

Hans ble innlagt på Lillevik sykehus 31. februar 2009. Etter et par dager 
fikk han diagnosen hjernebetennelse. Det var på det rene at den akutte 
sykdommen kom som en følge av herpes virus, og det ble relativt raskt 
klart at Hans var blitt 100 % hjelpetrengende. Skademelding ble sendt 
Personforsikring AS, men selskapet avslo dekning under henvisning til 
symptomklausulen i forsikringsvilkårene. 

Ekteparet Ås ble svært opprørt. Prinsipalt anførte de at 
symptomklausuler ikke var tillatt, og at klausulen på denne bakgrunn var 
ugyldig. Selskapet bestred dette og hevdet at det hadde anledning til å ta 
inn symptomklausuler i sykeforsikringer. Subsidiært anførte ekteparet Ås 
at Personforsikring AS hadde brutt sin informasjonsplikt etter FAL. 
Forsikringsavtalen ble inngått på bakgrunn av den detaljerte brosjyren 
om kaskoforsikringen. Brosjyren inneholdt ikke informasjon om 
symptomklausulen, men nevnte derimot flere andre 
ansvarsbegrensninger spesifikt.  Hadde de fått informasjon om 
symptomklausulen, ville de tegnet forsikring i annet selskap som solgte 
barnekaskoforsikring uten slik klausul. 

Personforsikring AS vedgikk at brosjyren ikke informerte om 
symptomklausulen. Selskapet mente at det ikke kunne kreves at 
brosjyren informerte om alle ansvarsbegrensningene, og at 
informasjonsplikten i alle tilfelle måtte anses oppfylt fordi 



symptomklausulen både var klart fremhevet i forsikringsbeviset og 
fremgikk av de oversendte forsikringsvilkårene.  Forutsatt at selskapet 
ikke hadde oppfylt informasjonsplikten, anførte Personforsikring AS at 
dette uansett ikke ville få noen praktiske konsekvenser fordi FAL ikke 
inneholder noen sanksjoner for brudd på informasjonsplikten. 

Drøft og ta stilling til følgende spørsmål: 

a) Hadde Personforsikring AS adgang til å ta inn symptomklausulen i 
vilkårene? 
b) Forutsatt at Personforsikring AS hadde adgang til å ta inn 
symptomklausulen: Har selskapet brutt informasjonsplikten etter FAL? 
c) Forutsatt at informasjonsplikten er brutt: Hvilke konsekvenser vil dette 
eventuelt få? 
Alle spørsmål skal besvares. 

 
Vår 2009 

1. Gi en fremstilling av reglene i FAL Del A og Del B om fremkallelse av 
forsikringstilfellet. 

2. Peder Ås var en av Lillevik mest fremgangsrike forretningsmenn. Han bodde i en 
stor villa utenfor Lillevik sentrum. Arbeidspresset var stort, og for et par år siden 
hadde Peder begynt å ta daglige doser med kokain. Da finanskrisen kom fikk 
selskapet han arbeidet i store økonomiske problemer. Peder var redd for å miste sin 
gode inntekt og høsten 2008 underslo han flere millioner kroner fra selskapet han 
arbeidet i for å sikre seg penger til dårligere tider. En morgen i desember 2008 fikk 
han beskjed om at selskapet han arbeidet i var konkurs. Peders verden raste 
sammen da han mistet jobben og han ble veldig redd for at myndighetene nå også 
ville avdekke underslaget. Han samlet sammen masse dokumenter på kontoret sitt 
og dro hjem for å kvitte seg med alt som kunne brukes som bevis mot han. Han ruset 
seg med en dose kokain, og la deretter en stor haug med dokumenter på 
gårdsplassen og tente på. På grunn av sterk vind kom brannen ut av kontroll og det 
endte med at hele villaen brant ned til grunnen. 

Peder hadde en Villaforsikring som omfattet brann fra AS Forsikring. Han krevde 
dekning under forsikringen, men selskapet avslo. Selskapet hevdet prinsipalt at det 
ikke var ansvarlig fordi forsikringstilfellet var fremkalt forsettlig. Subsidiært hevdet 
selskapet at brannen var fremkalt ved grov uaktsomhet, slik at deres ansvar måtte 
falle helt bort eller hvert fall settes mye ned. Peder bestred at brannen var fremkalt 
forsettlig eller ved grov uaktsomhet. Han hadde bare ment å tenne på dokumentene, 
ikke villaen. Under normale forhold ville det ikke vært noe problem å ha et lite bål 
midt på den store gårdsplassen, og han var sikker på at han ikke ville vurdert 
situasjonen annerledes dersom han ikke var ruset. Dersom det måtte legges til grunn 
at han hadde opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt, påstod Peder at selskapets 



ansvar uansett ikke kunne avkortes fordi han ikke hadde forstått rekkevidden av sine 
egne handlinger da han tente på dokumentene. 

Drøft og ta stilling til i hvilken grad Peder har krav på dekning fra AS Forsikring. 

Begge spørsmålene skal besvares. 

 
Vår 2008 

1. Gjør kort rede for: 

a) Vilkårene som må være oppfylt for at et tiltak skal anses som et redningstiltak etter 
FAL 

b) Hvem som etter FAL kan kreve redningsomkostninger dekket av 
forsikringsselskapet 

c) Virkningene for sikrede av at en pådratt omkostning anses som en 
redningsomkostning etter reglene i FAL 

2. I påsken var Peder Ås på hytten sin på Norefjell. Palmesøndag ble jakken hans 
stjålet da han var på en kafé i nærheten av hytten. Peder og tyven fikk øyekontakt 
idet tyven tok jakken hans og løp ut av lokalet. I jakkelommen lå det både nøkler til 
hytten, og til huset hans i Oslo. Det var ingen ting i lommene som kunne identifisere 
hvem Peder var eller hvor nøklene passet. Peders kone Marthe var hjemme da han 
kom tilbake, hun var syk hele ferien og lå for det meste i sengen. Peder ble så irritert 
over at jakken var stjålet, at han glemte hva han hadde hatt i lommene. Det var først 
da familien skulle reise hjem 1. påskedag at han husket på at nøklene hans hadde 
ligget i jakken. Peder hadde tilbrakt mye av påsken i hytteveggen, som var godt 
synlig fra veien som førte bort til kafeen. Han ble redd for at tyven kunne ha kjent han 
igjen hvis han hadde passert på veien, og slik forstått hvilken hytte nøklene passet til. 
Uansett mente Peder det ville være mulig for tyven å prøve seg frem til hvilken hytte 
nøkkelen passet til, fordi det ikke var så mange hytter i området rundt kafeen. Peder 
ringte låsesmeden med det samme og reiste ikke fra hytten før det var installert ny 
lås. I tillegg til å erstatte låsen fikk Peder også installert et alarmsystem, som han 
håpet ville skremme bort tyven. Da familien kom tilbake til Oslo fikk Peder skiftet 
låsene i boligen også. Hvis tyven visste hvilken hytte som var hans, mente Peder det 
ville være enkelt for han å finne navnet hans og hjemmeadressen.  

Peder hadde Kombinert villaforsikring fra Skadeforsikring AS som dekket risikoen for 
tyveri av innbo og løsøre i boligen hans, og en tilsvarende forsikring som dekket 
risikoen for tyveri fra hytten. Peder krevde utgiftene til nye låser på hytten og i 
boligen, samt utgiftene til det nye alarmsystemet på hytten dekket av 
forsikringsselskapet. Regningen fra låsesmeden som skiftet lås og installerte alarm 
på hytten kom på totalt 10.000 kroner, 2.000 kroner for utskiftning av låsen og 8.000 
kroner for alarmsystemet, mens utskiftningen av låsene i boligen kostet 2.500 kroner.  



Skadeforsikring AS avviste Peders krav på erstatning. Selskapet anførte at utgiftene 
ikke kunne anses som redningsomkostninger. Etter omstendighetene mente 
selskapet at det var liten sjanse for at nøklene ville bli benyttet, tyveristedet var over 
1 km fra hytten og flere timer i bil unna boligen, og låsskiftene ble først foretatt over 
en uke etter at tyveriet fant sted. I hvilken utstrekning har Peder rett til dekning fra 
Skadeforsikring AS for utgiftene til: 

a) utskiftning av låsen på hytten 

b) installasjon av det nye alarmsystemet på hytten 

c) utskiftning av låsen i boligen i Oslo 

Alle spørsmål skal besvares. Spørsmål du mener at du ikke har tilstrekkelige 
opplysninger til å besvare, bør diskuteres under ulike forutsetninger. 

 
Høst 2007 

1.   Redegjør for   
a)  innholdet i begrepene  forsikringsverdi og forsikringssum, 
b) forholdet mellom forsikringsverdi og forsikringssum, 
c)  innholdet i begrepene første risiko forsikring og fullverdiforsikring. 

2.  Et ungdomslag hadde en eiendom som det ønsket å pusse opp. Utgiftene skulle 
dekkes gjennom oppsparte midler, tilskudd fra kommunen og dugnadsarbeid. 
Eiendommen var forsikret i AS Forsikring. Forsikringen ble nedgradert fra 
fullverdiforsikring til første risiko forsikring med forsikringssum på kr. 244.000 i 1991 
fordi bygget var i dårlig forfatning og det den gang ikke var planer om oppussing. 
Ungdomslaget tok i mars 2005 kontakt med forsikringsselskapet i forbindelse med 
oppussingsplanene for å oppgradere forsikringen. Styreformannen i ungdomslaget 
opplyste overfor selskapet at det skulle brukes kr. 360.000 av oppsparte midler i laget 
til restaureringen. Resten skulle finansieres ved dugnadsinnsats og diverse tilskudd 
fra kommunen til oppussing.  Omfanget av disse beløpene ble ikke opplyst.  
Styreformannen ga videre utrykk for at det var viktig for ungdomslaget å holde 
premieutgiftene nede.   
Ungdomslaget fikk tilsendt nytt forsikringsbevis og betalte premien.   

Forsikringsbeviset innholdt følgende informasjon om dekningen:  
A. Hva er forsikret og hvordan 
Vilkår/ Hva er forsikret og forhold som   Forsikringssum/  Premie 
Særvilkår påvirker beregning av premien   beregningsgrunnlag ……….. 
  9/26 Etne 
BRA 1-B Bygning – Brann 
 Forsikringssum bygning er 20 % av takstsum 
 Indeksreguleres. Førsterisiko 244.000 2.222 
 Egenandel er kr 3.000 – for bygning som brukes 
 Til bolig kr 6.000 – for andre bygninger 
 -Riving og rydding Førsterisiko 200.000 364 



S 901 Forsikringssummen indeksreguleres 
BGN2-1 Byggeforsikring Fastsum 360.000 1.516 
S 908   Sum kr 4.102 

 
Den 5.desember 2005 ble bygget totalskadet i brann. Det ble avholdt skjønn over 
brannskadene, og gjenoppføringstaksten ble satt til kr. 3.800.000.  De angitte 
forsikringssummene var derfor ikke på langt nær tilstrekkelige til å dekke 
gjenoppføringen av bygningen.  
Selskapet mente det kun var ansvarlig for kr. 244.000 under førsterisikodekningen og 
kr. 360.000 under byggeforsikringen slik det var angitt i forsikringsbeviset. Selskapet 
hadde under diskusjonen med ungdomslaget fått inntrykk av at det kun var kr 
360.000 som skulle forsikres og ikke tilskuddene og dugnadsarbeidet. De hadde 
diskutert forsikring med høyere forsikringssum fra det tidspunkt oppussingen var 
ferdig, men avtalen var at ungdomslaget skulle melde fra om dette. Slik melding var 
ikke sendt på branntidspunktet.  
Ungdomslaget anførte at det hadde ønsket fullverdiforsikring selv om dette ikke var 
uttrykt overfor selskapet, og at det trodde dekningen omfattet forsikring på 
fullverdivilkår. Ungdomslaget hadde ikke forutsetninger for å forstå at 
forsikringsbeviset ikke omfattet dette. Ungdomslaget mente selskapet hadde brutt 
informasjons- og veiledningsplikten på tegningstidspunktet.  Selskapet måtte derfor 
være ansvarlig som om fullverdiforsikring var tegnet og i hvert fall være ansvarlig for 
en forsikringssum under byggeforsikringen som svarte til summen av oppsparte 
midler, kommunale tilskudd og dugnadsinnsatsen.   
Til dette anførte selskapet at forsikringsbeviset klart sa at forsikringen var begrenset 
til førsterisikodekning for bygningen samt byggeforsikring med forsikringssum kr. 
360.000. Dersom ungdomslaget mente det hadde avtalt noe annet måtte det ha 
reklamert overfor selskapet. Ungdomslaget hadde akseptert forsikringen på de vilkår 
som forelå ved å betale den nye premien.   AS Forsikring anførte videre at selv om 
det hadde brutt informasjonsplikten, kunne det ikke holdes ansvarlig overfor 
Ungdomslaget. Verken AS Forsikring eller andre selskaper tegnet fullverdiforsikring 
på bygninger under oppussing. Den vanlige fremgangsmåten var å tegne 
byggeforsikring i oppussingsperioden og deretter oppgradere forsikringen når 
oppussingen var ferdig.  Ungdomslaget ville derfor ikke under noen omstendighet fått 
tegnet fullverdiforsikring på bygningen.  Ungdomslaget hadde dessuten gitt uttrykk for 
at det ønsket lav premie.   Presumsjonen var derfor at det ikke ønsket å forsikre mer 
enn verdien av egne oppsparte midler.  Verdien av de kommunale tilskuddene og 
dugnadsinnsatsen var heller ikke oppgitt til selskapet.   
Drøft og ta stilling til følgende spørsmål: 
1. Har AS Forsikring brutt informasjonsplikten på tegningstidspunktet?    
2. Forutsatt at AS Forsikring har brudd informasjonsplikten, kan Ungdomslaget kreve 
dekning for fullverdiforsikring? 
3. Hvis AS Forsikring ikke er ansvarlig for fullverdiforsikring, kan Ungdomslaget kreve 
at byggeforsikringen omfatter summen av kr. 360.000 (bankinnskuddet), kommunale 
tilskudd og dugnadsinnsatsen?  

Alle spørsmål skal besvares 

 
Vår 2007 



1. Gjør rede for reglene om skadelidtes stilling i ansvarsforsikring  

2. Peder Ås importerte en hest fra USA i 2001.  Hesten fungerte normalt frem til 
sommeren 2003. Sommeren 2003 forandret hesten imidlertid adferd og ble 
fullstendig uregjerlig og umulig å håndtere. Hesten ble kastrert uten at det bidro til 
noen bedring av situasjonen. Den var ikke kjørbar og kunne ikke rides fordi den ikke 
lystret og ble løpsk.   Hesten ble undersøkt av veterinær i september. Veterinæren 
hadde mistanke om svulst på hjernen, men undersøkelsen avdekket ingen kliniske 
sykdomsfunn og denne mistanken ble ikke bekreftet. Hesten ble likevel anbefalt 
avlivet av dyrevernhensyn fordi den ikke fungerte. Veterinærrapporten konkluderer 
med at hesten var sinnsforvirret som følge av fysiologiske endringer i 
sentralnervesystemet.  

Hesten var forsikret hos AS Forsikring.  Forsikringen var delt i ”Generelle 
bestemmelser”  og ”Dødsrisikoforsikring – alle hester”.  De generelle vilkårene 
innholdt følgende klausul:  

Generelle bestemmelser- hest- HES 2000 
6. Generelle begrensninger 
Selskapet utbetaler ikke erstatning: 
… 
ved atferdsforstyrrelser eller unormalt temperament. 
… 

Dødsrisikoforsikringen innholdt følgende klausul:  

Dødsrisikoforsikring - alle hester - HES2002 
2. Hva som dekkes 
Selskapet utbetaler erstatning med hele forsikringssummen når hest: 
… 
dør eller avlives som følge av sykdom. Avlivning må være foretatt av 
dyrevernhensyn, jfr. dyrevernloven. 

Peder sendte skademelding til AS Forsikring og krevet utbetaling av 
forsikringssummen  etter HES2002  nr 2  fordi hesten var avlivet som følge av 
sykdom.  

AS forsikring avslo Peders krav om utbetaling av forsikringssum og viste til 
forsikringsvilkårene HES 2000 nr. 6  i de generelle bestemmelsene, hvor det heter at 
selskapet ikke utbetaler erstatning ved atferdsforstyrrelser eller unormalt 
temperament. Selskapet viste til at obduksjonsrapporten konkluderte med at 
undersøkelsene ikke resulterte i noen diagnose og at det ikke var funnet svulst på 
hjernen som forklarte hestens atferd.  Sinnslidelse kunne ikke regnes som sykdom.  
Uansett måtte de generelle vilkårene som gjaldt for alle forsikringsformene for hest 
gå foran den særlige dødsrisikoforsikringen. De generelle vilkårene gjaldt for samtlige 
av selskapets hesteforsikringer uansett bruksområde (trav- og galopphest, ride- og 
kjørehest, avlshest) og dekning (bruksverdi, dødsrisiko, veterinærutgifter, utvidete 
veterinærutgifter, foster/føll og impotens). Ved å samle slike fellesbegrensningen i 
generelle vilkår slapp man å gjenta vilkårene under hver dekningsform.   



Peder anførte at begrepet sykdom ifølge medisinsk ordbok er beskrevet som "tilstand 
med plager eller andre symptomer eller funksjonsnedsettelse somatisk og/eller 
psykisk og som kan ha somatiske og/eller psykiske årsaker", og at sinnslidelse derfor 
måtte regnes som sykdom.  Han anførte videre at unntaket for adferdsforstyrrelser 
kun kom til anvendelse dersom årsaken til adferdsforstyrrelsen var sosiale forhold, og 
ikke gjaldt dersom årsaken var sykdom.   

Subsidiært anførte Peder at dersom vilkårene måtte forstås slik AS Forsikring 
anførte, hadde AS Forsikring misligholdt sin informasjonsplikt etter FAL § 2-1.  Peder 
hadde tegnet forsikring med det formål å sikre seg økonomisk dersom  hesten  skulle 
bli syk og/eller dø. Han var ikke gjort oppmerksom på begrensningene i de generelle 
vilkårene da forsikringen ble tegnet.  Selskapet måtte derfor være ansvarlig for 
dødsfallet pga mangelfull informasjon.  

Selskapet bestred ansvar og viste til at det dreide seg om en helt vanlig 
ansvarsbegrensning for denne typen forsikring, og at selskapet ikke hadde noe bedre 
dekningstilbud enn det Peder hadde fått.   

Drøft og ta stilling til om  
1) den ansvarsbærende klausulen om at selskapet utbetaler forsikringssummen fordi 
hesten døde av sykdom omfatter den aktuelle situasjonen, 
2) hvis den ansvarsbærende klausulen kommer til anvendelse, om selskapet  kan 
påberope seg ansvarsbegrensningen for adferdsforstyrrelser, 
3) hvis selskapet ikke er ansvarlig etter 1 og 2, om  det er ansvarlig for mangelfull 
informasjon etter FAL § 2-1.   

Alle spørsmål skal besvares  

Oppgave1 er behandlet i Bull: Innføring i forsikringsrett, Oslo 2003, s. 410-434 
Oppgave2  er behandlet i Bull: Innføring i forsikringsrett, Oslo 2003, s. 85-92, s. 119-
130 og s. 533-554.  

 
Høst 2006 

1.   

Gi en fremstilling av reglene om opplysningsplikt i FAL kapittel 4 og kapittel 13.   

2.   

Ekteparet Peder og Maria fikk skillsmissebevilling i januar 2004. Maria kjøpte deretter 
i april 2004 en villa som hun og hennes to barn skulle bo i. Villaen var leid ut med en 
leietager i hver etasje. Maria påtok seg å overta disse leieforholdene.  Planen var at 
hun skulle si opp avtalene  og flytte inn med sine barn. Maria hadde svært dårlige 
norskkunnskaper. Peder ønsket derfor å hjelpe henne og deres to felles barn i tiden 
etter skillsmissen, bl.a. ved å tegne forsikring for villaen. Via sin bankforbindelse 
inngikk Peder 15. april 2004 avtale om boligforsikring med AS Forsikring på Marias 
eiendom gjennom internett. Forsikringsavtalen ble inngått ved at Peder logget seg 



inn på sine personlige sider på bankens nettside, og fylte ut en bestilling av 
boligforsikring elektronisk. Fremgangsmåten medførte at Peder ble stående som 
kunde ettersom bestillingen ble gjort gjennom hans personlige sider på bankens 
hjemmeside. Det var imidlertid parets hensikt at Maria skulle stå som forsikringstaker, 
og Peder oppga derfor hennes navn som forsikringstaker.  Dette ble imidlertid ikke 
registrert, og på forsikringsbeviset sto det derfor at forsikringen var bestilt av Peder 
og at forsikringstager var ”unavngivet”.  
 
I forbindelse med at Peder bestilte boligforsikringen via internett, måtte han aktivt 
krysse av i en rubrikk om at ”Forsikringen gjelder bolig bebodd av eier” for å komme 
videre i bestillingsprosessen. I veiledningen for å registrere tilbud på villaforsikring var 
det under punktet ”steg 1 av 5” presisert at selskapet ”tilbyr bare villaforsikring til 
boliger som er bebodd av eier. Med dette mener vi en bolig der eier benytter 50 % 
eller mer av boarealet”.   
 
Maria sa opp de to leieforholdene  20. april for å flytte inn selv.  Den ene leietageren 
flyttet ut  20. juli, og Maria flyttet inn i første etasje.  Den andre leietageren, som 
bodde i annen etasje og som tilhørte et belastet miljø, ville derimot ikke flytte ut 
frivillig. Maria ble dermed nødt til å begjære tvangsfraflytting for å få ham kastet ut. 
Like i forkant av namsmannens beslutning om utkastelse i slutten av august oppsto 
det   vannskade i boligen. Vannskaden skyldtes frostsprengning av et rør i boligens 
andre etasje, og medførte store skader på villaen. Skadeomfanget ble anslått til kr 
450.000. Det var klart av vannskaden skyldtes uaktsomhet fra den gjenværende 
leietagerens side.  
 
AS Forsikring avslo å dekke vannskaden. I avslagsbrevet ble det vist til at 
forsikringsavtalen klager hadde inngått var forbeholdt private nettbankkunder, og at 
det var et bevisst valg fra selskapets side at tilbudet ikke inkluderte boliger som ble 
leid ut. Selskapet anførte  at Peder hadde opptrådt i strid med FAL § 4-1 da han fylte 
ut bestillingen av forsikringsavtalen via internett, dels i forhold til at boligen ikke var 
bebodd av eier, dels i forhold til at han selv ikke var eier av boligen.  Videre hevdet 
det at Peder hadde utvist svik i denne forbindelse. Dersom han ikke hadde krysset av 
for bebodd bolig ville han ikke greid å fylle ut noen bestilling.  Den aktuelle 
forsikringen ble også tilbudt med 25 % rabatt til bankens kunder.  I hvert fall var han 
mer enn lite å laste.  Det anførte derfor at det ville avkorte 100 %.    
 
Maria hevdet at selskapet var ansvarlig og anførte at det var Peder som hadde gitt de 
gale opplysningene. Som forsikringstager og eier av eiendommen kunne hun derfor 
ikke ha noe ansvar for denne feilen. Forutsatt at hun heftet for de aktuelle 
opplysningene, anførte hun at det ikke forelå brudd på opplysningsplikten. Meningen 
hadde vært at hun skulle flytte inn, og det hadde hun også gjort.  Uansett kunne 
selskapet i hvert fall ikke avkorte med 100 %.  Maria viste til slutt til at siden hun 
hadde flyttet inn, var selskapet avskåret fra å påberope seg de gale opplysningene.   
 
Drøft og ta stilling til følgende spørsmål: 

1. Er Maria som forsikringstager ansvarlig for de opplysningene Peder har 
gitt?  

2. Hvis Maria er ansvarlig, har Peder gitt gale opplysninger?  
3. Hvis Peder har gitt gale opplysninger, har han utvist svik?  



4. Hvis Peder ikke har utvist svik, er han mer enn lite å laste?  
5. Hvis Peder er mer enn lite å laste, hvor meget kan selskapet avkorte?    
6. Har Maria rett i at selskapet er avskåret fra å påberope seg de gale 

opplysningene?   

Alle spørsmål skal besvares.  
  
Oppgaven  er behandlet i Bull:  Innføring i forsikringsrett I-III  2007   s.  181-239  

 
Vår 2006 

Forsikringsrett 

Liability Insurance LTD er et amerikansk forsikringsselskap som spesialiserer seg 
innenfor ansvarsforsikring. Selskapet tegner både forbrukerforsikring og 
næringsforsikring.  Selskapet vurderer om det skal begynne å selge ansvarsforsikring 
(både forbruker- og næringsforsikring) i det norske forsikringsmarkedet. I den 
anledning har selskapet en del spørsmål som det ønsker at du som norsk advokat 
skal utrede for dem.    

1.  Vedrørende hvordan salget skal gjennomføres ønsker Liability Insurance å vite 
om  
a) selskapet har rett til etablere seg med filial i Norge.  I så fall lurer det på om det må 
søke konsesjon i Norge.   
Eventuelt vil Liability gjerne vite om det istedenfor å etablere seg med filial kan   
b) inngå avtale med norsk megler som formidler ansvarsforsikring til Liability 
Insurance i USA.  

  
2.  Liability Insurance har hørt at skadelidte under en ansvarsforsikring er gitt et 
meget vidtrekkende vern etter norsk FAL.   For å vurdere om selskapet skal selge 
forsikringer med norsk bakgrunnsrett ønsker det derfor utredet 
a) i hvilken utstrekning FAL er preseptorisk for ansvarsforsikring, og 
b) reglene i FAL om skadelidtes vern i ansvarsforsikring.   

Alle spørsmålene skal besvares. 

 
Høst 2005 

Forsikringsrett 

1. A.  

Gi en fremstilling av reglene i FAL del A § 4-6 og § 4-7 og sammenlign deretter disse reglene 
med Norsk Sjøforsikringsplan 1996 § 3-8 til og med § 3-13.  Reglene i NSPL er gjengitt 
nedenfor. 



§ 3-8.       Fareendring  

1. ledd      Fareendring foreligger når det skjer en endring i de forhold som etter avtalen skal 
danne grunnlaget for forsikringen, og faren derved endres i strid med avtalens forutsetninger. 
2. ledd      Skifte av registreringsstat, av skipets disponent eller av det selskap som har 
ansvaret for skipets teknisk/maritime drift, skal regnes som fareendring i henhold til første 
ledd. 

§ 3-9.       Fareendring som sikrede har fremkalt eller samtykket i  

1. ledd      Har sikrede etter avtalens inngåelse forsettlig fremkalt eller samtykket i en 
fareendring, er assurandøren fri for ansvar, såfremt det kan antas at han ikke ville ha overtatt 
forsikringen, hvis han ved avtalens inngåelse hadde hatt kjennskap til at endringen ville finne 
sted. 
2. ledd      Kan det antas at assurandøren ville ha overtatt forsikringen, men på andre vilkår, 
svarer han bare i den utstrekning det godtgjøres at tapet ikke skyldes fareendringen. 

§ 3-10.     Assurandørens oppsigelsesrett  

                 Inntrer en fareendring, kan assurandøren si opp forsikringen med fjorten dagers 
varsel. 

§ 3-11.     Sikredes underretningsplikt  

                 Får sikrede kjennskap til at det vil inntre eller er inntrådt en fareendring, skal han 
uten ugrunnet opphold underrette assurandøren. Unnlater sikrede dette uten forsvarlig grunn, 
kommer regelen i § 3-9 til anvendelse, selv om endringen ikke er fremkalt av ham eller med 
hans samtykke, og assurandøren kan si opp forsikringen med fjorten dagers varsel. 

§ 3-12.     Tilfelle hvor assurandøren ikke kan påberope seg en fareendring  

1. ledd      Assurandøren kan ikke påberope seg § 3-9 og § 3-10 etter at fareendringen har 
opphørt å ha betydning for ham. 
2. ledd      Det samme gjelder hvis faren er endret ved foranstaltninger som tar sikte på å redde 
menneskeliv, eller ved at det forsikrede skip under reisen berger eller forsøker å berge skip 
eller gods. 

§ 3-13.     Assurandørens underretningsplikt  

                 Får assurandøren kjennskap til at det er inntrådt en fareendring, skal han uten 
ugrunnet opphold skriftlig underrette sikrede om i hvilken utstrekning han vil påberope seg § 
3-9 og § 3-10. Gjør han ikke det, taper han sin rett til å påberope seg disse bestemmelser. 

1. B.    

Marte Kirkerud tegnet kaskoforsikring for bilen sin i AS Forsikring 1. januar 2005.  I 
forbindelse med tegningen ble hun tilbudt rabatt i premien dersom bilen kun ble kjørt av 
personer som var mer enn 23 år. Marte var 52 år og synes derfor det var gunstig å få redusert 
premien mot et slikt vilkår.  Følgende vilkår ble derfor avtalt: 



”Ansvarsbegrensning når forhold som har betydning for premien blir endret. Premien for 
forsikringen er basert på at de sikkerhetsforanstaltninger som det er gitt rabatt for holdes 
vedlike.  
  
Selskapets ansvar settes forholdsmessig ned dersom det inntreffer forsikringstilfelle som 
skyldes at forutsetningene for premieberegningen ikke er overholdt og sikrede ikke har tatt 
rimelige skritt for å varsle selskapet om endringene. Se FAL § 4-7. 
  
Er fører i skadeøyeblikket under 23 år og det er gitt rabatt for og avtalt at motorvognen ikke 
skal brukes av fører under 23 år, vil den maksimale avkortning være kr 10.000. Se FAL § 4-
7.” 

I juni samme år var Martes bil involvert i en kollisjon. Bilen ble kjørt av Martes datter Anne 
da den kolliderte.  Anne hadde fått låne bilen for å gjøre noen innkjøp for sin mor.  Det var 
Anne som var skyld i kollisjonen.  AS Forsikring dekket ansvaret overfor motparten fullt ut 
under bilansvarsforsikringen. Skaden på Martes bil var på kr. 30.000,.  AS Forsikring hevdet 
at selskapet hadde rett til å avkorte med 18 % i kaskoforsikringen for skaden fordi Anne var 
22 år da kollisjonen skjedde. Selskapet viste til at Marte hadde tegnet en forsikringsavtale 
med sikkerhetsrabatt som ga henne 18 % rabatt i premien under forutsetning av at bilen ikke 
ble benyttet av fører under 23 år. Ved brudd på denne avtalen, måtte erstatningen bli redusert 
med tilsvarende prosentsats.   

Marte mente selskapet ikke hadde rett til å avkorte, og at avkortningen i hvert fall var for 
høy.  Anne var bare ett år yngre enn aldersgrensen fastsatt i vilkårene. Dessuten var Anne 
ansatt som fører i et budbilfirma og hadde gode kjøreegenskaper.  

Kan AS Forsikring foreta avkortning i forsikringen?  
Hvis AS Forsikring kan avkorte i forsikringen, kan avkortningen eventuelt reduseres? 

Begge spørsmål skal besvares 

 
Vår 2005 

Forsikringsrett  

1. Redegjør for hvem som har status som sikrede under en skadeforsikring.  

2. Peder Ås hadde tegnet fritidsboligforsikring på sin hytte i Lillevik, som han pleidde 
å bruke i feriene. Peders sønn Marius, som var 30 år, hadde bodd fast på 
eiendommen i de senere årene, fordi han hadde problemer med å skaffe seg annen 
bolig. Sommeren 2004 brant hytta ned til grunnen som følge av noen nabogutters lek 
med fyrstikker. Under forsikringsoppgjøret nektet forsikringsselskapet å erstatte det 
innboet som befant seg i hytta og som tilhørte Marius. Peder og Marius mente at 
dette ikke kunne være riktig.  

3. I brannen ble Peders sykkel så sterkt skadet at den måtte ansees som totaltapt. 
Sykkelen sto ulåst ved hytteveggen, slik Peder hadde forlatt den sist han var på 
hytta. I forsikringsvilkårene var det inntatt følgende sikkerhetsforskrift:  



”Låsing av sykkel: Sykkel skal være låst og nøkkel skal oppbevares adskilt fra den”. 
Selskapet var enig i at sykkelen var omfattet av forsikringen, men nektet å erstatte 
den siden den ikke var låst. Peder mente at dette ikke kunne være riktig.  

4. Forutsett i det videre at Marius hadde status som medforsikret under 
fritidsboligforsikringen, og at årsaken til brannen var at Marius hadde røkt på sengen 
og sovnet fra den glødende sigaretten. Forsikringsselskapet gjorde gjeldende at 
Marius hadde utvist grov uaktsomhet, og at Peder og Marius derfor ikke hadde krav 
på erstatning for de tap de var påført som følge av brannen. Peder og Marius mente 
at dette ikke kunne være riktig.  

Alle spørsmål skal besvares. Hvis du mener at du ikke har tilstrekkelige opplysninger 
til å besvare et spørsmål fullstendig og endelig, kan du diskutere spørsmålet under 
ulike forutsetninger.  

 
Høst 2004 

Forsikringsrett  

1. Gi en fremstilling av reglene som er referert nedenfor fra Norsk Sjøforsikringsplan 
1996 om beregning av forsikringsverdi og erstatning, og beskriv deretter i hvilken 
utstrekning reglene avviker fra reguleringen i FAL § 6-1.  

§ 2-2. Forsikringsverdien  

Forsikringsverdien er interessens fulle verdi ved forsikringens begynnelse.  

§ 2-4. Underforsikring  

Er forsikringssummen mindre enn forsikringsverdien, skal assurandøren bare erstatte 
en så stor del av tapet som svarer til forholdet mellom forsikringssummen og 
forsikringsverdien. Hvis en takst er blitt satt til side etter § 2-3 første ledd, skal den 
likevel brukes som forsikringsverdi ved anvendelse av denne regel.  

§ 2-5. Overforsikring  

1. ledd: Er forsikringssummen større enn forsikringsverdien, skal assurandøren bare 
erstatte tapet inntil forsikringsverdien.  

2. ledd: Er interessen overforsikret i svikaktig hensikt, er avtalen ikke bindende for 
assurandøren.  

§ 12-1.Hovedregel om assurandørens ansvar  

1. ledd: Er skipet blitt skadet uten at reglene om totaltap kommer til anvendelse, 
svarer assurandøren for omkostningene ved å reparere skaden slik at skipet blir som 
det var før skaden inntraff.  



2. ledd: Ansvaret inntrer etter hvert som reparasjonsomkostningene påløper.  

2. Gjør rede for følgende elementer vedrørende det offentliges tilsyn og kontroll med 
forsikringsvirksomheten:  

a) Forsikringsmonopolet  

b) Separasjonsprinsippet  

c) Konsesjonssystemet  

Alle spørsmål skal besvares 

 
Høst 2003 

Forsikringsrett 

1. Gi en sammenligning av reglene i FAL del A og Norsk Sjøforsikringsplan 1996 om 
forsikringstagerens opplysningsplikt.  

2. A. Hva forstår vi med begrepene forsikringsverdi og forsikringssum. 

2. B. Redegjør for forholdet mellom forsikringsverdi og forsikringssum. 

Alle spørsmål skal besvares.  

 
Vår 2003 

Forsikringsrett 

Del I 
Valdres Rakfisk ASA driver produksjon og salg av rakfisk. I desember 2002 
produserte bedriften et parti rakfisk for julesesongen. Rakfisken ble kjørt ut til 4 
fiskebutikker i Østlandsområdet 14 desember, og umiddelbart lagt ut for salg. Det 
viste seg at fisken var forgiftet med botulisme toksin på grunn av oppbevaring i for 
høy temperatur og svak saltkonsentrasjon hos produsenten.  

En rekke personer som spiste fisken ble syke. Hos de fleste dreide det seg om lettere 
forgiftningssymtomer, men i alt 8 personer fikk varige personskader. 

Valdres Rakfisk var forsikret mot bedrifts- og produktansvar i Forsikring AS. 
Forsikringen hadde en avtalt forsikringssum på kr. 5 millioner og egenandel på kr. 
50.000. Forsikringen inneholdt følgende klausuler: 

"Selskapet er ansvarlig inntil den avtalte forsikringssum for hvert skadetilfelle.”  



“Ved hvert skadetilfelle skal det gjøres fradrag for den avtalte egenandelen.”  

"Alle skader som skyldes samme begivenhet, regnes som ett skadetilfelle og 
henføres til det tidspunkt da første skade ble konstatert."  

Valdres Rakfisk ble idømt ansvar i henhold til produktansvarsloven. Den utmålte 
erstatningen var på kr. 1 million pr personskade, dvs. et samlet erstatningsansvar på 
kr. 8 millioner. Forsikring AS erkjente ansvar under forsikringen. Partene var 
imidlertid uenige om forsikringssummen og egenandelen skulle knyttes til 
produksjonen av rakfisken, leveringen av rakfisken til det enkelte utsalgssted, eller de 
enkelte personskader som oppsto.  

Forsikring AS hevdet prinsipalt at de kun var ansvarlig for en forsikringssum, samtidig 
som de ville trekke en egenandel for hver enkelte personskade, dvs. 8 egenandeler 
(kr. 5.000.000 – kr. 400.000 = kr. 4.600.000). Subsidiært hevdet de at de var 
ansvarlig for en forsikringssum, men at det kun skulle trekkes en egenandel i 
erstatningsoppgjøret (kr. 5.000.000 – kr. 50.000 = kr. 4.950.000). Atter subsidiært 
anførte de at både forsikringssummen og egenandelen var knyttet til hver enkelt 
personskader (kr. 8.000.000 – kr. 400.000 =  
kr. 7.600.000).  

Valdres Rakfisk hevdet prinsipalt at Forsikring AS var ansvarlig for en forsikringssum 
for hver levering, dvs. inntil 4 forsikringssummer, men at det kun skulle gjøres fradrag 
for en egenandel (kr. 8.000.000 - kr. 50.000 =  
kr. 7.950.000). Subsidiært hevdet de at både forsikringssummen og egenandelen 
skulle beregnes for hver levering, dvs. ansvar inntil 4 forsikringssummer, med fradrag 
for 4 egenandeler (kr. 8.000.000 – kr. 200.000 = kr. 7.800.000) .  

Vennligst ta stilling til partenes påstander og hvilket ansvarsbeløp AS Forsikring er 
ansvarlig for i henhold til forsikringsvilkårene.  

Del II 
Gi en fremstilling av reglene om selskapets generelle informasjonsplikt når 
forsikringsavtalen inngås. 

Alle spørsmål skal besvares. 

 
Høst 2002 

Forsikringsrett 

1. Selskapet Assurance er et fransk forsikringsselskap som er etablert i Norge gjennom filial.  
Alliance selger forsikring til det norske bedriftsforsikringsmarkedet. Forsikringsvilkårene er 
stort sett norske oversettelser av selskapets franske forsikringsprodukter. Nå har selskapet 
imidlertid fått beskjed av sin norske meglerforbindelse om at enkelte av vilkårene kan være i 
strid med reglene i FAL. Tvilen gjelder bl.a. selskapets ansvar for regningsomkostninger, som 
er regulert i følgende klausul:  
 



Selskapets ansvar for redningsomkostninger. 
Hvis et forsikringstilfelle truer med å inntreffe eller er inntruffet, svarer selskapet for tiltak 
satt i verk av hensyn til farer som forsikringen omfatter, såfremt tiltakene hadde en 
ekstraordinær karakter og måtte ansees som forsvarlige. Dette gjelder likevel bare såfremt 
selskapet har godkjent tiltakene på forhånd. 

Selskapets ansvar for redningsomkostningene er begrenset til den avtalte forsikringssum. Det 
skal trekkes ordinær egenandel. 

Er det påløpt redningsomkostninger som nevnt i første ledd ved foranstaltninger som angår 
flere interesser, svarer selskapet bare for den del av omkostningene som ved en 
forholdsmessig fordeling faller på den forsikrede interesse. 

Alliance hevder at det som fransk selskap ikke har plikt til å tegne forsikring på grunnlag av 
FAL. Dersom det er underlagt FAL, hevder det videre at FAL ikke er preseptorisk for de 
forsikringer som Alliance tegner. De aktuelle forsikringene gjelder forsikring for det norske 
bedriftsmarkedet, herunder all norsk næringsvirksomhet på land samt sjø- og 
transportforsikring. Det forsikrer også norsk næringsvirksomhet som delvis foregår i utlandet. 

Alliance ber deg som advokat redegjøre for 
a) I hvilken utstrekning kan Alliance som fransk forsikringsselskap med filial i Norge tegne  
Forsikring i Norge med fransk bakgrunnsrett? 
b) Forutsatt at Alliance er forpliktet til å følge FAL: I hvilken utstrekning er FAL  
preseptorisk for de forsikringene som Alliance selger? 
c) Forutsatt at FAL er preseptorisk for forsikringene som Alliance selger: I hvilken 
utstrekning er redningsomkostningsklausulen gjengitt ovenfor i samsvar med reglene i FAL? 

2. Gjør rede for reglene i FAL om begunstigelse i personforsikring. 

Alle spørsmål skal besvares. 

 
Vår 2002 

Forsikringsrett 

1. Vedlagt finnes noen klausuler fra norsk sjøforsikringsplan av 1996, versjon 1999, 
Rederplanen, og branndekningsdelen og Generelle vilkår for UNI-STOREBRAND 
Villaeierforsikring. Klausulene beskriver farefeltet for henholdsvis kaskoforsikring for 
skip og brannforsikring for villa. 

A. Gi en fremstilling av beskrivelsen av farefeltet i de to vilkårssettene.  

B. Redegjør for:  

• i) de teknikkene som er benyttet for å beskrive farefeltet (all risk og 
named perils prinsippene),  

• (ii) de virkningene teknikkene har for forsikringsselskapet og sikrede,  



• (iii) hvordan klausulene illustrerer generelle forsikringsrettslige 
problemstillinger knyttet til beskrivelsen av farefeltet, som for eksempel 
avgrensning mot påregnelig risiko og katastroferisiko.  

2. Gjør rede for følgende elementer vedrørende det offentliges tilsyn og kontroll med 
forsikringsvirksomheten:  

• a) forsikringsmonopolet  
• b) separasjonsprinsippet  
• c) konsesjonssystemet  

Alle spørsmål skal besvares.  

 
Høst 2001 

Forsikringsrett 

1.Gi en oversikt over reglene I FAL om sikkerhetsforskrifter, herunder forholdet til de  

skjulte handlingsklausulene. 

2. A/S Forsikring er blitt kritisert av Avkortningsnemnda (AKN) for en ukritisk bruk av  

sikkerhetsforskrifter. De ber derfor deg om å se nærmere på fire av sine vilkår, som alle  

karakteriseres som sikkerhetsforskrifter i vilkårene. Under det enkelte vilkåret er AKNs  

standpunkt gjengitt, samt de spørsmål selskapet ønsker svar på. 

”Hjemforsikring: 

For å forebygge og begrense skade ved snøras og snøtyngde skal snø jevnlig fjernes fra tak, 
verandaer og terasser.” 

Denne klausulen er blitt godtatt av AKN som sikkerhetsforskrift, men nemnda mener den er 
for upresis, og at dette gjør det vanskelig for selskapet å bruke den. Spørsmålet er derfor 

• om klausulen kan presiseres, og  
• hvilke problemer klausulen kan skape for selskapet slik den står.  

”Reiseforsikring: 

For å forebygge tyveri av reisegods må reisegodset ikke etterlates når sikrede forlater 
hotellrom, spisested eller transportmiddel.” 

AKN mener denne klausulen ikke kvalifiserer som en sikkerhetsforskrift. 

Spørsmålet er derfor 



- om den kan omformuleres slik at den representerer en sikkerhetsforskrift, og  

· hvilken regel i FAL klausulen faller inn under slik den står.  

”Tyveriforsikring: 

Det er en forutsetning at tyveriet/hærverket er iakttatt, og at det umiddelbart gjøres anskrik og 
at det uten ugrunnet opphold, og senest innen 24 timer, anmeldes til politiet.” 

AKN mener dette ikke er en sikkerhetsforskrift, og at de plikter som pålegges sikrede er 
regulert av andre bestemmeler i FAL. Spørsmålet er 

• hvilken bestemmelse i FAL som kommer til anvendelse,  
• hvordan klausulen skal omformuleres i forhold til denne bestemmelsen, og  
• hvilke konsekvenser en slik omformulering får.  

”Eierskifteforsikring: 

Selger plikter å utfylle egenerklæringsskjema om den solgte eiendommens tilstand når 
forsikringsavtalen inngås. 

Egenerklæringsskjemaet skal gis til selskapet og til kjøper i forbindelse med salget. 

Selger skal utfylle egenerklæringsskjemaet korrekt og fullstendig.” 

AKN mener at denne reguleringen angår forholdet når forsikringsavtalen inngås, og derfor 
ikke utgjør noen sikkerhetsforskrift. Spørsmålet er  

• hvilke regler som kommer til anvendelse,  
• hvordan selskapet må gå frem for å benytte disse reglene, og  
• hvilke konsekvenser en slik endring får.  

Alle spørsmål skal besvares. 

 
Vår 2001 

Forsikringsrett 

Redegjør for hvilke regler som gjelder for løsningen av følgende 
identifikasjonsproblemer i skadeforsikring og i personforsikring: 

A.Identifikasjon mellom forsikringstager og hans hjelpere. 

B.Identifikasjon mellom sikrede og hans hjelpere. 

C.Identifikasjon mellom flere sikrede. 

D.Identifikasjon mellom sikrede og forsikringstager. 



E.Identifikasjon mellom forsikringstager og forsikrede. 

F.Identifikasjon mellom den som har rett til erstatning under en 
personforsikringskontrakt og forsikringstager/forsikrede. 

Alle spørsmål skal besvares. 

 
Høst 2000 

Forsikringsrett 

1. Gi en fremstilling av reglene i FAL om selskapets generelle informasjonsplikt når 
forsikringsavtalen inngås og senere.  
2. Peder Ås har kontor i Strandgaten 4. Kontoret er sikret med innvendig 
alarmsystem samt utvendig detektor som tenner 1000W lyskastere dersom noen 
kommer innenfor en sone av ca. 5 meter fra bygget. 

Høsten 1989 tegnet Peder forsikring i AS Skadeforsikring. Forsikringen dekket bl.a. 
tap ved tyveri, og vilkårene inneholdt bl.a. følgende sikkerhetsforskrift: 

"Vinduer, også vinduer i dør  
1. Vinduer skal være lukket og haspet eller låst. 
2. Glass i vinduer og dører, som er plassert lavere enn 4 meter over bakkenivå, skal 
være sikret med lås". 

Fordi Peder hadde sikret kontoret med innvendig alarm og utvendig detektor, mente 
AS Skadeforsikring at det var unødvendig å gjennomføre kravet om låsing av vinduer 
som var lavere enn 4 meter over bakkenivå. De skrev derfor i forsikringsbeviset at 
denne sikkerhetsforskriften var erstattet med forskrift om alarm of detektor. 
Forsikringsforholdet til AS Skadeforsikring fortsatte frem til vinteren 1999 uten at det 
skjedde noe tyveri. 

Vinteren 1999 ble Peder oppringt av Marte Kirkerud, som var representant for AS 
Bedriftsforsikring. AS Bedriftsforsikring ønsket å overta forsikringen fra AS 
Skadeforsikring på samme vilkår og betingelser som Peder hadde hatt hos AS 
Skadeforsikring, men mot noe lavere premie. Marte presiserte at forsikringsvilkårene 
og selskapets praksis for dekning var identiske, og at det derfor bare var premien 
som var forskjellig. Peder spurte om ikke Marte skulle komme for å godkjenne 
bygningen slik AS Skadeforsikring hadde gjort, men Marte mente dette ikke var 
nødvendig fordi bygningen allerede var godkjent av det andre selskapet. 

Peder fikk tilsendt de nye vilkårene, som inneholdt samme tyveridekning og samme 
sikkerhetsforskrift som den tidligere forsikringen. Han fikk også nytt forsikringsbevis, 
hvor det bl.a. het:  

"Sikkerhetsforskrifter 
Det kan være fastsatt sikkerhetsforskrifter for enkelte typer forsikring for å redusere 
omfanget av en skade eller avverge at skade skjer. Sikkerhetsforskriftene skal 



overholdes. Fører brudd på disse til skade, kan erstatningen bli redusert eller falle 
bort. Hvilke sikkerhetsforskrifter som gjelder fremgår av forsikringsbeviset. De 
fullstendige sikkerhetsforskrifter finnes i forsikringsvilkårene.  

Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger  

Bedriftsforsikring  

Sikring mot tyveri og hærverk: 
Krav om sikring av for eksempel dører, vinduer samt krav om spesiell oppbevaring av 
nøkler, penger og verdipapirer".  

Det ble ikke gitt ytterligere informasjon fra selskapets side under avtaleinngåelsen. 

I august 1999 ble Peder Ås kontor utsatt for tyveri. Tyvene tok seg inn på kontoret 
gjennom et vindu som lå 3 meter over bakken. Vinduet var lukket med to hasper, 
men ikke sikret med lås. Tyvene tok med seg datautstyr til en verdi av kr.60 000. 

AS Bedriftsforsikring erkjente av tyveriet var dekningsmessig, men hevdet at Peder 
hadde brutt sikkerhetsforskriften om låsing, og at han var mer en bare lite å laste for 
dette. Selskapet avkortet derfor erstatningen med 30%. 

Peder hevdet at selskapet hadde brutt sin informasjonsplikt når Marte ikke informerte 
om at selskapet hadde forskrifter som avvek fra hans tidligere dekning, og at 
selskapet derfor måtte være ansvarlig uten hensyn til forskriften. Selskapet måtte 
videre under enhver omstendighet være ansvarlig i henhold til det tilbud det hadde 
gitt. Subsidiært hevdet han at angivelsen av den aktuelle sikkerhetsforskriften i 
forsikringsbeviset var utilstrekkelig. Atter subsidiært hevdet han at han var mindre 
enn lite å laste for bruddet på forskriften, og at avkortning derfor ikke kunne skje. 
Uansett var avkortningsprosenten for høy. 

Partene kunne ikke huske om Peder under avtaleinngåelsen hadde opplyst om at AS 
Skadeforsikring hadde lempet på kravet om at vinduene skulle være sikret med lås.  

Følgende spørsmål skal drøftes:  

1. Har AS Bedriftsforsikring brutt sin informasjonsplikt overfor Peder, med den følge 
at sikkerhetsforskriften ikke kan gjøres gjeldende? Spørsmålet skal drøftes både 
under forutsetning av at Marte kjente til de særvilkår Peder hadde hos AS 
Skadeforsikring mht sikkerhetsforskriften, og under forutsetning av at Marte ikke 
kjente til dette.  
2. Dersom AS Bedriftsforsikring ikke anses å ha brutt informasjonsplikten, kan Peder 
likevel påberope seg at selskapet er ansvarlig etter samme vilkår som de han hadde 
hos AS Skadeforsikring?  
3. Har Peder rett i at den aktuelle sikkerhetsforskriften ikke er angitt tilstrekkelig 
presist i forsikringsbeviset, og at selskapet derfor ikke kan påberope seg den? 
4. Hvis selskapet kan påberope seg forskriften, er Peder mer enn bare lite å laste for 
bruddet på forskriften? 
5. Hvis Peder er mer enn bare lite å laste for bruddet på forskriftene, er avkortningen 
for høy? 



Begge oppgaver og samtlige spørsmål skal besvares.  

 
Vår 2000 

1. Gi en sammenlignende fremstilling og vurdering av følgende klausuler fra 
Storebrand Generelle vilkår og Norsk Sjøforsikringsplan: 

Storebrand Generelle vilkår punkt 10, Ulovlige interesser.  

Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som kan verdsettes i penger.  

Norsk Sjøforsikringsplan  

§ 2-1. Forsikring som ikke knytter seg til noen interesse  

En avtale om forsikring som ikke knytter seg til noen interesse, er ugyldig.  

§ 3-16 Rettsstridige foretagender. 

Assurandøren svarer ikke for tap som er en følge av at skipet brukes til rettsstridig 
formål, med mindre sikrede hverken kjente eller burde ha kjent til forholdet på et slikt 
tidspunkt at det ville ha vært mulig for ham å gripe inn. 

Hvis sikrede ikke griper inn uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med 
forholdet, kan assurandørene si opp forsikringen med fjorten dagers varsel. 

Blir skipet med sikredes samtykke i det vesentlige brukt til fremme av rettsstridig 
formål, faller forsikringen bort. 

2. I hvilken utstrekning må sikrede i henhold til FAL og NSPL tåle å bli identifisert 
med de hjelpere han bruker mens forsikringen løper.  

Alle spørsmål skal besvares. 

 
Høst 1999 

I. Peder Ås meldte seg som lånekunde i Kreditkassen inn som medlem i 
Kreditkassens kollektive gjeldsforsikring i AS Forsikring i 1994. Tilslutningen til 
forsikringen var frivillig. Forsikringen dekket død og erversmessig uførhet som følge 
av sykdom eller skade. I forbindelse med tegningen undertegnet Peder en 
helseerklæring med 3 spørsmål. Det første spørsmålet lød "Har De/eller har De hatt 
en alvorlig sykdom eller skade?" Peder Ås besvarte dette spørsmålet med nei. Det 
andre spørsmålet lød: "Er De fullstendig frisk?" Peder Ås svarte ja på dette 
spørsmålet. Det tredje spørsmålet var "Er De helt arbeidsdyktig?" Også dette 
besvarte Peder med ja. Helseerklæringen ble undertegnet 4.12.1994. 



Da Peder Ås undertegnet helseerklæringen var han 100 % sykmeldt med sykmelding 
datert 29.11.1994 til 11.12.1994. Grunnlaget for sykmeldingen var dels ryggsmerter, 
dels utmattelse. Ryggsmertene skyldtes et kink i ryggen som han hadde pådratt seg 
på arbeidet i slutten av november. Utmattelsen skyldtes stor arbeidsbelastning i hans 
virksomhet som byggmester, hvor alle skulle ha sine byggeprosjekter ferdig til jul. En 
følelse av å være sliten ved juletider var derfor et årlig tilbakevendende problem for 
Peder uten at han av den grunn tidligere hadde vært sykmeldt på grunn av 
problemene. Han hadde også hatt problemer med depresjon høsten 1993. Dette 
hadde ført til en legekonsultasjon og en kortere periode med bruk av anti depressive 
midler, men han hadde ikke vært sykmeldt for forholdet, og følte seg ikke deprimert 
på tegningstidspunktet.  

Sykmeldingen ble etterhvert forlenget til 16.3.1995 fordi Peder stadig følte seg sliten. 
På dette tidspunkt ble Peder friskmeldt, og fortsatte da sin virksomhet som 
byggmester. Sommeren og høsten 1995 fikk imidlertid virksomheten hans alvorlige 
økonomiske problemer, og Peder ble slått personlig konkurs. Dette opplevet han som 
så belastende at han gikk inn i en alvorlig depresjon. Han ble sykmeldt 100 % med 
diagnosen depresjon i november 1995. Tilstanden vedvarte, og ved vedtak fra 
Trygdekontoret datert 16.4.1998 ble Peder tilkjent uførepensjon med uføregrad 100 
% på grunn av depresjon. På grunnlag av dette vedtaket krevde Peder 
gjeldsforsikringen utbetalt.  

Det var på det rene at Peders ervervsmessige uførhet tilfredsstilte kravene til uførhet 
i forsikringsvilkårene. Selskapet hevdet imidlertid at det ikke var ansvarlig fordi Peder 
hadde misligholdt sin opplysningsplikt. Selskapet viste til at Peder svikaktig hadde gitt 
gale eller ufullstendige opplysninger såvel om sykmeldingen på tegningstidspunktet 
som om sin tidligere depresjon da forsikringen ble tegnet, og at det derfor var uten 
ansvar. Under enhver omstendighet måtte selskapet kunne avkorte 100 % i 
erstatningen på grunn av uaktsomt brudd på opplysningsplikten. Selskapet viste i 
denne sammenheng til at det ifølge fast og dokumentert praksis ikke ville overtatt 
forsikringen om det hadde fått opplysninger om den aktuelle sykmeldingen, og at de i 
så fall ville holdt Peder til observasjon i minst ett år for å se hvordan ryggplagene og 
utmattelsen utviklet seg. 

Peder bestred selskapets standpunkt. Peder viste til at hverken et kink i ryggen eller 
utmattelse medførte at han var å anse som syk eller arbeidsudyktig, og han hadde 
ikke selv oppfattet seg som syk på tegningstidspunktet. Han mente derfor at han 
hadde svart riktig, og i hvert fall at eventuelle gale svar ikke kunne bebreides ham. 
Under enhver omstendighet kunne selskapet ikke avkorte 100 %. Når det gjaldt 
depresjonen, hevdet han at han ikke hadde noen plikt til å informere selskapet om 
dette. Han viste også til at den lidelsen som førte til sykmeldingen på 
tegningstidspunktet ikke hadde sammenheng med de plager som lå til grunn for 
uførheten, og at ryggproblemene derfor ikke lenger hadde noen betydning for 
selskapet, jfr. FAL § 13-4. Til slutt viste han til at vedtaket om uførhet ble truffet mer 
enn to år etter at forsikringen ble tegnet, og at selskapet derfor var avskåret fra å 
påberope seg et eventuelt brudd på opplysningsplikten.  

Følgende spørsmål skal drøftes: 

1. Har Peder svart riktig på selskapets spørsmål nr. 1, 2 og 3?  



2. Hadde Peder plikt til å gi selskapet opplysninger om depresjonen?  
3. Hvis Peder har gitt gale eller ufullstendige opplysninger, kan han da 

bebreides for svik, eller er han mer enn bare lite å laste?  
4. Hvilken reaksjon kan selskapet eventuelt påberope seg ved de 

forskjellige gradene av skyld?  
5. Innebærer FAL § 13-4 at selskapet er avskåret fra å påberope seg et 

eventuelt brudd på opplysningsplikten fordi de forhold de gale 
opplysningene gjaldt har opphørt å ha betydning?  

6. Har Peder rett i at selskapet under enhver omstendighet er ansvarlig 
fordi trygdevedtaket er truffet mer enn to år etter at forsikringen ble 
tegnet?  

II. Skadelidtes stilling i ansvarsforsikring. 

Begge oppgaver skal besvares. 

 
Vår 1999 

Identifikasjon i skadeforsikring. 

Besvarelsen bør dekke følgende problemstillinger: 

1. Hvilke typer av identifikasjonsproblemer som kan oppstå under en avtale om 
skadeforsikring.  

2. Reglene i FAL om identifikasjon i skadeforsikring.  
3. Reglene i NSPL 1996 versjon 1997 om identifikasjon i sjøforsikring.  
4. Likheter og forskjeller mellom de nevnte identifikasjonsreglene i FAL og NSPL.  

 
Høst 1998 

(VEDLEGG – deles ut på salen) 

1. Vedlagt finnes noen klausuler fra norsk sjøforsikringsplan av 1996, versjon 1997, og 
branndekningsdelen samt Generelle vilkår for UNI-STOREBRAND 
Villaeierforsikring. Klausulene beskriver farefeltet for henholdsvis kaskoforsikring for 
skip og brannforsikring for villa.  

a. Gi en fremstilling av beskrivelsen av farefeltet i de to vilkårssettene.  
b. Foreta en sammenligning av de fremgangsmåtene som er benyttet for å beskrive 

farefeltet i de to forsikringsbransjene, de virkningene disse fremgangsmåtene har for 
forsikringsselskapet og sikrede, og hvordan klausulene illustrerer generelle 
forsikringsrettslige avgrensningsprinsipper knyttet til beskrivelsen av farefeltet.  

1. Gjør rede for reglene i FAL om ansvarsbegrensning ved risikoendring og 
premierelatert ansvarsbegrensning ved risikoendring.  

Alle spørsmål skal besvares. 



 
Vår 1998 
Forsikringsrett 
1. a) I hvilken utstrekning har forsikringstager og forsikrede plikt  
til å gi riktige og fullstendige opplysninger ved inngåelse av en  
forsikringsavtale, og hva slags beføyelser kan selskapet påberope seg  
om det har fått uriktige eller ufullstendige opplysninger fra  
forsikringstager eller forsikrede.  
1. b) Peder Ås tok juridisk embetseksamen i 1980, og har siden 1990  
praktisert som advokat. Da han begynte sin advokatpraksis meldte han  
seg inn i Advokatforeningens kollektive  
advokatansvarsforsikringsavtale med A/S Skadeforsikring.  
Medlemskapet skjedde ved individuell innmelding i forsikringen. På  
grunn av ordningens kollektive karakter ble det imidlertid ikke stilt  
noen spørsmål til Ås fra selskapet hverken ved inngåelsen eller  
senere fornyelser. Ås har hele tiden vært medlem av ordningen og  
betalt premie på foreskreven måte.  
Den kollektive advokatansvarsforsikringen er knyttet til reglene om  
sikkerhet for advokater i domstolslovens § 220 og Forskrift om  
sikkerhetsstillelse for advokater. I henhold til forskriftens § 3 er  
det en forutsetning for å drive advokatvirksomhet at advokaten  
stiller garanti fra norsk skadeforsikringsselskap eller annen  
finansieringsinstitusjon på 5 millioner kroner. Sikkerheten skal  
dekke ethvert ansvar advokaten kan komme i overfor tredjemann som  
advokat, inkludert straffbare forhold. Advokatansvarsforsikringen  
dekker dette ansvaret overfor tredjemann, men hvis advokaten har  
utvist forsett har forsikringsselskapet regress overfor advokaten for  
sine utbetalinger til skadelidte tredjemann.  
I november 1995 kom Peder Ås i kontakt med Hans Tastad, som drev med  
investeringsprosjekter i Vest-Afrika. De ble enige om at Ås skulle  
opptre som advokat for Tastad, og ta seg av kontraktsforhandlinger  
etc. vedrørende prosjektene. I forbindelse med et prosjekt med  
sikte på salg av elektronisk utstyr til den nigerianske regjering,  
inviterte Tastad Marte Kirkerud til å være med på prosjektet. Marte  
Kirkerud ble forespeilet en utbetaling på 12 millioner kroner mot å  
innbetale 3 millioner til prosjektet. Tastad og Ås ga overfor  
Kirkerud uttrykk for at de allerede hadde kontrakt på kjøp av det  
aktuelle utstyret fra leverandøren, at kontraktsforhandlingene med  
den nigerianske regjeringen var kommet langt, og at det bare var  
formelle spørsmål som sto igjen. Kirkerud var derfor villig til å  
delta i prosjektet, og utbetalte kr. 3 millioner til Tastad. Ås var  
klar over at opplysningene ikke medførte riktighet, og at det var  
helt usannsynlig at salget ble gjennomført. Han fikk imidlertid kr.  
500.000 av Kirkeruds innbetaling for å overtale Kirkerud til å delta,  
og trengte pengene fordi advokatvirksomheten hans gikk dårlig. 
Kirkerud ble etterhvert klar over at det aldri hadde vært meningen at  
salget skulle gjennomføres, og at hun var blitt lurt. Hun anmeldte  
derfor forholdet til politiet. I februar 1996 ble det tatt ut tiltale  
mot Tastad og Ås for bedrageri i henhold til straffelovens § 270.  
Kirkerud reiste samtidig erstatningskrav mot Tastad og Ås, men i  



løpet av 1996 ble det klart at hverken Tastad eller Ås hadde midler  
til å dekke hennes tap på tre millioner kroner. Kirkerud krevde  
derfor 21. mars 1997 med hjemmel i FAL § 7-6 første ledd dekning for  
sitt tap hos AS Skadeforsikring.  
AS Skadeforsikring anerkjente at Ås hadde et erstatningsansvar  
overfor Kirkerud som følge av at Ås hadde gitt de gale opplysningene,  
og også at Ås i den aktuelle saken hadde opptrådt som advokat. Det  
var også enighet mellom partene at Kirkeruds erstatningskrav måtte  
henføres til forsikringsperioden 1.1.1997 til 31.12.1997 i henhold  
til forsikringsvilkårene. Selskapet bestred likevel at Kirkerud  
hadde krav på dekning av dette ansvaret under  
advokatansvarsforsikringen. Forsikringsselskapet viste til at Ås  
hadde misligholdt sin opplysningsplikt når han ved fornyelsen av  
avtalen i oktober 1996 ikke hadde opplyst om at det var reist tiltale  
mot ham for bedrageri. Selskapet måtte derfor være uten ansvar i  
forhold til Kirkerud. Selskapet anførte også at Ås ikke hadde meldt  
kravet til selskapet i henhold til FAL § 8-5 første ledd, og at det  
derfor var uten ansvar. 
Uansett om selskapet var ansvarlig overfor Kirkerud for tapet på  
kroner 3 millioner, mente selskapet at det måtte kunne si opp avtalen  
overfor Ås fordi det hadde fått mangelfulle opplysninger. Under  
enhver omstendighet måtte de kunne nekte å fornye avtalen i oktober  
1997 for perioden 1.1.1998-31.12.1998. Ås bestred at selskapet hadde  
rett til å si opp avtalen eller nekte å fornye den. 
 
Høst 1997 

Forsikringsrett 
Gi en fremstilling av reglene om forsikringsselskapenes ansvar for  
redningsomkostninger. 
Peder Ås bodde i Bærum, og eide butikken A/S Hvitevarer i Oslo  
sentrum. I forbindelse med at Peder var bortreist en week-end i mai  
var det innbrudd i huset hans. Tyvene stjal en del sølv og andre  
verdigjenstander, og dessuten nøklene til butikken, som var merket  
med butikkens navn. Peder oppdaget forholdet da han kom hjem søndag  
ettermiddag. Han organiserte vakthold i butikken natt til mandag, og  
fikk mandag morgen installert nytt låssystem i butikken.  
Peder hadde Kombinert villaeierforsikring som dekket tyveriet i  
hjemmet hans. Butikken var forsikret i samme selskap med Kombinert  
Butikkforsikring, som bl.a. dekket risikoen for tyveri.  
Butikkforsikringen inneholdt imidlertid en klausul om at "Selskapet  
er ikke ansvarlig for utgifter til innkjøp av ny lås som følge av tap  
av nøkkel". 
Utgiftene til vakthold utgjorde kr. 2 500, mens nytt låssystem kostet  
kr. 5 000. Peder krevde utgiftene til vakthold i butikken og innkjøp  
av ny lås dekket som redningsomkostninger under butikkforsikringen.  
Selskapet bestred at utgiftene kunne ansees som redningsomkostninger.  
Forsåvidt angikk utgiftene til ny lås viste selskapet også til  
ansvarsbegrensningen i vilkårene. Til slutt anførte de at kravet  
under enhver omstendighet var under egenandelen for  



butikkforsikringen, som utgjorde kr. 8 000. 
I hvilken utstrekning har Peder rett til dekning for utgiftene  
til vakthold og innkjøp av ny lås som redningsomkostninger under  
butikkforsikringen.  
Begge spørsmål skal besvares. 

Vår 1997 
Forsikringsrett 
Redegjør for reglene som gjelder for løsningen av følgende  
identifikasjonsproblemer i skadeforsikring, herunder sjøforsikring,  
og i personforsikring: 
Identifikasjon mellom forsikringstager og hans hjelpere. 
Identifikasjon mellom sikrede og hans hjelpere. 
Identifikasjon mellom flere sikrede. 
Identifikasjon mellom sikrede og forsikringstager. 
Identifikasjon mellom forsikringstager og forsikrede. 
F. Identifikasjon mellom forsikringstager/forsikrede og den som har  
rett til erstatning under en personforsikringskontrakt. 
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