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6.  Interesse, forsikringsverdi 
og erstatning

o Oversikt
o Gjenstand for forsikring
o Prinsippene for erstatningsberegningen
o Forholdet mellom forsikringsverdi og 

forsikringssum
o Beregning av forsikringsverdi
o Dobbeltforsikring
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6.1  Oversikt
o Omfanget av forsikringsdekningen 

bestemmes av
o Dekningsfeltet
o Beregning av tapet

o Forholdet mellom skadef. og personf.
o To spørsmål:

o Hvilke typer interesser kan forsikres
o Hvordan erstatningen skal beregnes
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6.2   Gjenstand for forsikring
o Interesseterminologien
o Forsikring knyttet til ulovlig forhold
o Veddeforsikring 
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Interessen må 
være lovlig

Objektiv
kap. int.

Subjektive
interesser

Eier 
Panthaver

etc.
Pådratte
omkostn.

Osv.Ektefelle

Interesse

Forskjellige
tapsposter

Forskjellige
personer

Forbud mot 
veddeforsikring
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6.2.2   Ulovlig interesse 

o FAL 1930 § 35
o Idag: 

o NOU 1987:24 s. 118 viser til NL 5-1-2
o Tilslutning i Rt. 2006.328 og RG 2005.29 

o NL 5-1-2 rammer
o Avtaler mot ærbarhet/moral
o Avtaler som knytter seg til slike avtaler

o Betydningen av forsikringsvilkårene
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6.2.2   Ulovlig interesse 

o Begrepene ”ærbarhet”/”moral” 
o Sterk fordømmelse, Rt.  2006.328 

o ”relativt alvorlig og klart samfunnsskadelig 
forhold”, 

o ”av en type som de lovgivende myndigheter i de 
senere år har satt mye inn på å bekjempe”.

o Men: straffesak ingen forutsetning
o ”ulovlig anstrøk”  ikke umoralsk 
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6.2.2   Ulovlig interesse 

o Momenter ved tvil
o Karakteren av det ulovlige forhold
o Hvor nær forbindelse det er mellom det 

som er forsikret og det ulovlige forholdet
o Sikredes kunnskap  
o Årsakssammenheng

Rt. 2006 s. 328

o Motorvognforsikring  mellom X og selskapet
o A kjøpte bilen med penger skaffet til veie ved 

straffbare handlinger og solgte til X  (signert 
av styreformann/daglig leder/eneaksjonær B). 

o Høysterett fant at
o Ved å gå inn på avtalen med A begikk  B en 

helerihandling som var grovt uaktsom, jf. strl. § 319.
o Forsikringsavtalen var var ugyldig fordi forsikringen 

gjaldt en ulovlig interesse, jf.  NL 5-1-2.
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Rt. 2006 s. 328 avsnitt (41) til (43)

”Det er et vilkår for gyldig forsikring at den 
gjelder en ”lovlig forsikringsinteresse”, jf for 
eksempel NOU 1987:24 side 118. Det er i denne 
saken meget nær sammenheng mellom den 
forsikrede interesse og det ulovlige forhold. Det 
er selve ulovlighetens gjenstand som ble søkt 
forsikret, og det dreier seg om et relativt alvorlig 
og klart samfunnsskadelig forhold, av en type som 
de lovgivende myndigheter i de senere år har satt 
mye inn på å bekjempe. Forsikringsavtalen som ble 
inngått høsten 2000 mellom Vesta og X er følgelig 
ugyldig, og jeg finner det hensiktsmessig å 
forankre ugyldigheten i Norsk Lov 5-1-2.”
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Rt. 2006 s. 328 avsnitt (44)

” Foranlediget av de ankende parters anførsler, 
bemerker jeg at det etter min mening klarligvis er uten 
betydning for gyldighetsspørsmålet at straffesak ikke 
er reist mot B, og at han eller hans selskap heller ikke 
har måttet tåle inndragning. Det kan være mange og 
ulike grunner til at straffbare forhold ikke blir 
etterforsket, og jeg kan ikke se noen sammenheng 
mellom dette faktum og spørsmålet om Vesta er 
forpliktet til å gjennomføre et forsikringsoppgjør. 
Snarere er det slik at når inndragning kunne ha skjedd 
hos B, jf. straffelovens § 34, så underbygger det at vi 
har å gjøre med en forsikringsinteresse som ikke er « 
lovlig », og at Vesta må være uforpliktet. For ordens 
skyld tilføyer jeg at heller ingen andre etterfølgende 
forhold kan få betydning for forsikringsavtalens 
gyldighet. ”

10



6

Spørsmål
o Peder Ås kjøpte bil gjennom forhandler S. 

Kjøpesummen ble fullfinansiert i AS Bank i
strid med reglene om 35 % egenkapital ved
kredittkjøp. Dette ble gjennomført ved at 
prisen på innbyttebilen ble satt for høyt i
kjøpekontrakten for å dekke egenkapitalen. 

o Bilen ble forsikret i AS Gjenstridige
o Da bilen brant krevde P dekning
o Gjenstridige hevder det er forsikring av ulovlig

interesse. 

25.03.2015 Trine-Lise Wilhelmsen  11

25.03.2015 Trine-Lise Wilhelmsen  12

6.2.3  Veddeforsikring  
o FAL 1930 § 35
o Idag: Strl.ikrl. § 12

o Interessen kan ikke omsettes i penger
o Økonomisk interesse uten personlig 

tilknytning
o Krav om økonomisk interesse noe annet

enn problemer med verdsettelsen
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6.3  Prinsippene for erstatningsberegning

o Begrepene forsikringsverdi og 
forsikringssum

o Forholdet mellom forsikringsverdi og 
forsikringssum

o Beregning av forsikringsverdi
o Erstatningsberegning
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6.3.1  Forsikringsverdi 

o Definisjon 
o Betydning

o maksimum for selskapets ansvar ved 
totaltap

o avgjør om det foreligger
over/underforsikring

o kan være grunnlag for erstatningsberegning
o Anvendelsesområde
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6.3.2  Forsikringssummen 

o Definisjon
o Betydning

o yttergrense for selskapets ansvar
o avgjør over/underforsikring
o avgjørende for premieberegning

o Anvendelsesområde
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6.4 Forholdet mellom forsikringssum 
og -verdi

o Overforsikring
o Underforsikring
o Førsterisikoforsikring
o Fullverdiforsikring
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6.4.1 Overforsikring
o Definisjon 
o Virkning

o Dekker inntil forsikringsverdien
o FAL § 6-1
o Vilkårene 

o Årsak
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OVERFORSIKRING:

Forsikrings-
sum:
1000

Forsikrings-
verdi:
660

Premiegrunnlag

Max. erstatning
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6.4.2 Underforsikring
o Definisjon
o Virkning
o Forholdet til FAL 
o Årsak
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UNDERFORSIKRING

Forsikrings-
verdi:
1000

Forsikrings-
sum:
500

Taps-
mulighet

Erstatning 

500/1000 
= 50 %
av enhver skade
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6.4.3  Førsterisiko
o Definisjon 
o Virkning
o Forholdet til FAL
o Anvendelsesområde
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FØRSTERISIKOFORSIKRING

Forsikrings-
verdi:
1000

Forsikrings-
sum:
500

Taps-
mulighet Dekning

500 for skader > 500

Full dekning for
skader < 500
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6.4.4 Fullverdiforsikring
o Definisjon
o Virkning
o Anvendelsesområde
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FULLVERDIFORSIKRING

Forsikrings-
verdi:
1000

Forsikrings-
sum:
660

Taps-
mulighet

Full dekning for
partielle skader 
og totaltap
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6.5 Beregning av forsikringsverdi

o Åpen og taksert forsikringsverdi
o FALs regler om åpen forsikringsverdi
o Vilkårenes regulering
o Taksert forsikringsverdi
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6.5.1   Åpen og taksert 

o Åpen forsikringsverdi
o Definisjon
o Anvendelsesområde

o Taksert forskringsverdi
o Definisjon 
o Anvendelsesområde
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6.5.2  Åpen forsikringsverdi
o Utgangspunktet i FAL § 6-1. 

o Dekning for det fulle økonomiske tap
o Men: Ikke gevinst. Dvs ikke krav på 

verdiøkning eller forbedringer
o Begrepet ”det fulle økonomiske tap” ikke 

definert
o ”Tap” kan beregnes på mange måter 
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Utmålingsalternativer 
o Det laveste av 

o Redusert salgsverdi
o Redusert bruksverdi  
o Reparasjons- eller gjenanskaffelsesomkostninger

o Men: kan reparere/gjenanskaffe med fradrag 
for verdiøkning

o Fullverdi medfører at verdiøkningsfradraget 
helt eller delvis bortfaller.

Hvis lavere enn redusert salgs/ bruksverdi
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6.5.3  Forsikringsvilkårene
o Reparasjon: 

o Reparert i samme eller vesentlig samme stand 
o Avgjørende: kost/nytte vurdering  

o Fullverdiforsikring
o Full gjenanskaffelsesverdi for egen bolig
o Annen bygning:  fradrag for den del av 

verdiøkningen som overstiger 40 % av 
verdien før skaden
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FULLVERDIFORSIKRING, BEGRENSNING 

Verdi ny bygning                         1000

- Omsetningsverdi før skaden         500

=  Gevinst                                         500

- Max gevinst = 40 % av 500           200 

=  Utbetaling 500 + 200                    700 

= Fradrag for gevinst over 200 = 300 
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6.5.3  Fullverdiforsikring
o Forutsetter gjenoppbygging

o innen fem år
o av forsikringstager/eier/ektefelle/ 

livsarving
o i Norge
o til samme formål
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6.6  Taksert forsikringsverdi
o Forhåndsavtale
o Betydning
o Anvendelsesområde
o Revisjon av taksten

o FAL § 6-2
o NSPL § 2-3
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BEREGNING AV FORSIKRINGSVERDI

Forsikringsavtalen Forsikringstilfellet

Avtale om taksert verdi Beregning av åpen forsikringsverdi

Verdien = 1000Verdien = 800
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6.6  Dobbeltforsikring
o Definisjon
o FAL § 6-2
o “Samme tap”

o ikke ved dekning av forskjellige interesser
o ikke ved to ansvarsforsikringer

o Selskapenes heftelsesform
o Regressoppgjøret
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DOBBELTFORSIKRING

Sikrede

Tap

Selskap A Selskap BSikrede kan velge

Ansvar A
Ansvar A + B

Ansvar B
Ansvar A + B

Ansvar Ansvar

Regress for det overskytende


