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3. INTERESSEBEGREPET 

OG PRINSIPPENE FOR 

ERSTATNINGSBEREGNING

3.1  Oversikt

• To hovedspørsmål:
– Hvilke typer interesser kan forsikres?
– Hvordan skal erstatningen beregnes?

• Dagens forelesning gjelder i hovedsak 
skadeforsikring (personforsikring behandles i 
punkt 3.5)

• Reglene om erstatningsberegningen må sees i 
sammenheng med reglene om forsikringens 
dekningsdelt (farefelt, tapsfelt, 
årsakssammenheng)
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Teorioppgaver

• H07 nr. 1: Redegjør for 

– Innholdet i begrepene forsikringsverdi og 
forsikringssum

– Forholdet mellom forsikringsverdi og 
forsikringssum

– Innholdet i begrepene førsterisikoforsikring og 
fullverdiforsikring

• Tilsv. i H03 nr. 2
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Teorioppgaver

• V2010 nr. 1: Redegjør for

a)Innholdet i begrepet ”forsikringsinteresse”

b)Kravet om at forsikringsinteeressen må være 
lovlig
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3.2   Hva kan være gjenstand for forsikring?

3.2.1 Problemstillingen

3.2.2 Interesseterminologien

3.2.3 Krav om lovlig 
forsikringsinteresse

3.2.4 Krav om økonomisk interesse
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3.2.1 Problemstillingen

• Har lovgiver oppstilt grenser for hva som kan 
være gjenstand for skadeforsikring?

• Ingen preseptorisk grenser i FAL

• Men FAL 1930 § 35 fastsatte at ”gjenstand for 
skadeforsikring kan enhver lovlig interesse være, 
når den lar sig ansette i penger”. Tre kumulative 
vilkår:
– Forsikringen må knytte seg til en interesse, som er

– lovlig og som har en

– økonomisk verdi

• I hvilken grad gjelder disse vilkårene fortsatt?
6
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7

Interessen må 
være lovlig

Objektiv
kap. int.

Subjektive
interesser

Eier 
Panthaver

etc.
Pådratte
omkostn.

Osv.Ektefelle

Interesse

Forskjellige
tapsposter

Forskjellige
personer

Forbud mot 
veddeforsikring

3.2.2 Bruk av interesseterminologien

3.2.3   Krav om lovlig forsikringsinteresse

• Ikke krav om ”lovlig interesse” etter FALs ordlyd

• Men det er fortsatt et vilkår for gyldig forsikring (jf. NOU 
1987:24.118)

• Hjemmel: NL 5-1-2 (og avtl. § 36)

• Vurderingene etter NL 5-1-2 er identiske med de som 
ble foretatt etter FAL 1930 § 35

• NL 5-1-2 rammer:
– Avtaler i strid med lov eller herskende ærbarhets eller 

moraloppfatninger og

– Avtaler som isolert sett er akseptable, men som knytter seg til 
et betent hovedforhold
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3.2.3   Krav om lovlig forsikringsinteresse

9

Ulovlige interesser, f. eks interesser
knyttet til ulovlige narkotiske stoffer

eller ulovlig spritproduksjon

Interesser med et 
ulovlig anstrøk, f.eks en 

TV det ikke er betalt 
lisens for

Gråsone

3.2.3 Krav om lovlig forsikringsinteresse

• Ved tvil om interessens lovlighet må det foretas 
en konkret interesseavveining.

• Momenter:
– Karakteren av det ulovlige forhold
– Hvor nær forbindelse det er mellom den forsikrede 

interesse og det ulovlige forhold
– Sikredes kjennskap til forholdet
– Sammenhengen mellom det ulovlige forholdet og 

skaden
– Forsikringsvilkårene
– Rimelighetsbetraktninger (bl.a. samfunnsinteresser) 
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Rt. 2006 s. 328

• Motorvognforsikring inngått mellom X (FT) og FS

• A hadde kjøpt bilen med penger som var skaffet til 
veie ved straffbare handlinger.  Deretter solgte A bilen 
til X (kontrakten ble signert av styreformann/daglig 
leder/eneaksjonær B). 

• Høysterett fant at
– B handlet grovt uaktsomt da han inngikk avtalen med A. Bs 

handling var en (grovt uaktsom) helerihandling, jf. strl. §
319.

– Og at avtalen var ugyldig fordi eieren hadde søkt å tegne 
forsikring for en interesse som ikke var ”lovlig”. Dette ble 
hjemlet i 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. ”
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3.2.4 Krav om økonomisk interesse

• Det er et tradisjonelt vilkår for en gyldig 
fors.avtale at sikrede har en økonomisk 
interesse i forsikringsgjenstanden 

• Ikke eksplisitt fastsatt i FAL. Men strl.ikrl. § 12 
fastsetter et forbud mot veddeforsikring 

• = forsikring der erstatning utløses av 
inntrufne begivenheter uten at den er ment å 
skulle dekke et økonomisk tap. To muligheter: 
– Interessen kan ikke omsettes i penger

– Økonomisk interesse uten personlig tilknytning
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3.2.4  Krav om økonomisk interesse

• Kravets innhold:
• Interessen kan basere seg på enhver økonomisk relasjon 

mellom sikrede og forsikringsgjenstanden (eks. eier og 
panthaver)

• Interessen må ha økonomisk verdi, slik at sikrede lider et 
økonomisk tap hvis interessen går til grunne

• Forsikringsavtalens bestemmelser er avgjørende 
for erstatningsberegningen 

• Tvilstilfelle: Gjenstander som ikke kan 
gjenskaffes eller selges i markedet 
• eks. kjærlighetsbrev eller en familiebibel
• Regulert i vilkårene (takst eller fastsatt at x erstattes med y 

kroner)
• Ellers: ikke krav på erstatning fordi det ikke er lidt noe tap (jf. 

FAL § 6-1(1))
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3.3 Erstatningsberegningen

3.3.1 Begrepene forsikringsverdi og 
forsikringssum

3.3.2 Beregning av forsikringsverdi

3.3.3 Forholdet mellom forsikringsverdi og 
forsikringssum

3.3.4 Erstatningsberegning (ulike metoder)
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3.3.1  Forsikringsverdi 

• Forsikringsverdi = verdien av den forsikrede interesse 
beregnet etter FAL § 6-1 eller forsikringsvilkårene
= verdien interessen verdsettes til ved et evnt. 
forsikringsoppgjør

• Betydning
– Maksimum for selskapets ansvar
– Vurdering av over- eller underforsikring
– Kan være grunnlag for erstatningsberegning

• Verdsettelsen kan skje på flere måter. Fastsettes 
normalt i vilkårene. 
– Gjenanskaffelsesverdi
– Verdien på tegningstidspunktet
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3.3.1 Forsikringssum

• Forsikringssum = beløpet forsikringstakeren 
velger å forsikre interessen for, og som det 
betales premie av

• Betydning
– Maksimum for selskapets ansvar

• Se eks. VTV § 32

• Unntak for renter jf. FAL § 8-4(6) og 
redningsomkostninger jf. FAL § 6-4

– Over/underforsikring

– Avgjørende for premieberegning
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3.3.1 Oppsummering

• Interessens forsikringsverdi og 
forsikringssummen er ikke nødvendigvis den 
samme:
– Forsikringsverdi: En tilnærmet objektiv standard 

for interessens verdi

– Forsikringssum: hva ønsker FT å forsikre interessen 
for?

– MEN undertiden beskriver vilkårene 
forsikringssummen ut fra rent objektive kriterier 
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3.3.2 Beregning av forsikringsverdi

3.3.2.1 Innledning

3.3.2.2 Regler om åpen forsikringsverdi i FAL

3.3.2.3 Åpen forsikringsverdi iht vilkårene

3.3.2.4 Taksert forsikringsverdi

3.3.2.5 Tidspunktet for beregningen
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3.3.2.1  Innledning

• Åpen forsikringsverdi (FAL § 6-1)

– Bygger på en objektiv fastsettelse av verdien

– Verdien på skadetidspunktet er som hovedregel 
avgjørende

• Taksert forsikringsverdi (FAL § 6-2)

– Bygger på en avtale mellom partene 

– Et subjektivt element i verdsettelsen

– Kan innebære at sikrede får utbetalt mer enn sitt 
økonomiske tap
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3.3.2.2 Regler om åpen forsikringsverdi i FAL

• Deklaratoriske regler i FAL § 6-1

• Sikrede har krav på sitt fulle økonomiske tap, men ikke 
gevinst, jf. (1)
– Angir beregningen innenfor forsikringsbevisets dekningsfelt

– Begrepet ”økonomisk tap”

• Ved forsikring mot omkostninger og bortfalte inntekter. 
Økonomisk tap = påløpte utgifter

• Ved skade/tap av gjenstander (tingsskadeforsikring): se 
neste slide

• Anslåtte reparasjons- eller gjenanskaffelseskostnader, 
jf. (2)

• Sikrede kan kreve erstatningen utbetalt i penger, jf. (3)
22
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FAL § 6-1 (erstatningsberegningen)

(1) Når ikke annet er bestemt i forsikringsavtalen, 
har sikrede krav på full erstatning for sitt 
økonomiske tap.

(2) Skal erstatningen utmåles etter reparasjons-
eller gjenanskaffelseskostnad, kan sikrede kreve 
erstatning for slik kostnad selv om reparasjon eller 
gjenanskaffelse ikke blir foretatt. Dette gjelder ikke 
dersom noe annet fremgår av vilkårene.

(3) Sikrede kan kreve erstatningen utbetalt i 
penger, når ikke annet framgår av vilkårene.
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3.3.2.2 Regler om åpen forsikringsverdi i FAL

UTMÅLINGSALTERNATIVER:
� Redusert salgsverdi

� Redusert bruksverdi

� Reparasjons- eller 

gjenanskaffelsesomkostninger

� Reparasjons- eller

gjenanskaffelsesomkostninger

med fradrag for verdiøkning

Utg.pkt. Ved avvik kan sikrede velge at 
det høyeste beløpet legges til grunn

Modifikasjon 1: Legges til grunn 
hvis beløpet er lavere enn 
redusert salgs/ bruksverdi

Modifikasjon 2: Dette kan sikrede kreve
hvis rep-/ gjenansk.omk. er høyere enn 
redusert salgs/ bruksverdi

Beregning av ”økonomisk tap” ved skade/tap av gjensta nder

Skadetidspunktet skal legges til grunn jf. forarbeidene
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3.3.2.3  Åpen forsikringsverdi iht vilkårene

• Partene kan avtale at det skal gjelde en åpen 
forsikringsverdi i kontrakten

• Ofte avtales det da at forsikringsverdien skal 
settes til gjenanskaffelsesverdien                      
(= nyverdiklausul)
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3.3.2.4  Taksert forsikringsverdi

• En taksert forsikringsverdi bygger på en 
avtale mellom partene inngått i forkant

• Et subjektivt element i verdsettelsen 
(taksten kan avvike fra interessens 
objektive verdi)  

• FAL § 6-2 forutsetter at takst kan 
anvendes
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3.3.2.4  Taksert forsikringsverdi

• Fordeler/ulemper
• Høy takst gir bare gevinst ved totaltap

– Ved skade utgjør reparasjons- og 
gjenanskaffelsesverdien begrensninger

– Når har sikrede krav på totaltapserstatning?

• Revisjon av taksten (FAL § 6-2, NP Cl. 2-3)
– Misvisende opplysninger om forhold av 

betydning
– I så fall er FALs alminnelige regler om brudd på 

opplysningsplikten gitt tilsvarende anvendelse
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3.3.2.5 Tidspunktet for beregningen

Forsikringsavtalen Forsikringstilfellet

Avtale om taksert verdi Beregning av åpen forsikring sverdi

Verdien = 1000Verdien = 800
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3.3.3 Forholdet mellom forsikringsverdi og 
forsikringssum

3.3.3.1 Overforsikring

3.3.3.2 Underforsikring

29
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3.3.3.1 Overforsikring

Forsikrings-
sum:
1000

Forsikrings-
verdi:
660

Premiegrunnlag

Max. erstatning

Forsikringssummen overstiger forsikringsverdien

FT har forsikret interessen til en høyere verdi 
enn det den objektivt sett er verdt
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3.3.3.1 Overforsikring 

• Årsak
– Uvitenhet/feilbedømmelse
– Bevisst for å følge med i økende konjunkturer
– Svik (følgene av svik er ofte regulert, se f. eks If Generelle 

vilkår (05) pkt. 4 og NP Cl. 2-5(2))

• Virkning
– Kan reguleres uttrykkelig i forsikringsvilkårene
– Hvis ikke regulert må man falle tilbake på 

berikelsesforbudet (forsikringsverdien = taket)
– I så fall har FT betalt høyere premie enn nødvendig
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3.3.3.2 Underforsikring

Forsikrings-
verdi:
1000

Forsikrings-
sum:
500

Taps-
mulighet

Erstatning: 
Fullt øko tap, 
pro rata eller 
førsterisiko

Forsikringsverdien overstiger forsikringssummen

FT har forsikret interessen til et lavere beløp enn den 
kan sies å være verdt objektivt sett
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3.3.3.2 Underforsikring

• Årsak
– FT har bevisst tatt en selvrisiko

– Uvitenhet/feilbedømmelse

• Virkning
– Erstatning for økonomisk tap (forsikring på første risiko), jf. §

6-1 = deklaratorisk hovedregel

– Som oftest regulert i avtalen:

• Pro-rata regelen (reduksjon i erstatningen på bakgrunn 
av premiens størrelse ift forsikringsverdien) eller

• Forsikring på første risiko (full erstatning opp til 
forsikringssummen

33

3.3.4 Erstatningsberegning

• Avtalereguleres

• Tre hovedprinsipper/beregningsmetoder som 
normalt kommer til anvendelse i skadeforsikring:

3.3.4.1 Forsikring på første risiko

3.3.4.2 Pro-rata-regelen

3.3.4.3 Fullverdiforsikring og nyverdiklausuler
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3.3.4.1 Førsterisiko

Forsikrings-
verdi:
1000

Forsikrings-
sum:
500

Taps-
mulighet Dekning

500 for skader > 500

Full dekning for
skader < 500

Avtalt at forsikringstaker 
har krav på full erstatning 
opp til forsikrings-
summen på tross av 
underforsikring

3.3.4.1  Førsterisiko   

• Virkning

– Forholdsmessig fastsettelse av erstatning ift 
forsikringssum er ikke nødvendig

– Sikrede gis krav som overstiger forsikringssummen

– Oppgjørstekniske fordeler for FS

• Anvendelsesområde

– FALs deklaratoriske hovedregel jf. § 6-1

– Innbo- og løsøre

– Bygninger

36
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3.3.4.2 Pro-rata-regelen
(underforsikringsregelen)

37

Erstatning =  skadebeløp x
Forsikringssum
forsikringsverdi

- egenandel

Erstatningen skal regnes som en brøk 
av skadebeløpet, som tilsvarer 
forholdet mellom forsikringssummen 
og forsikringsverdien

3.3.4.3 Fullverdiforsikring og nyverdiklausuler

• Teknikker som gir begrepene forsikringssum og 
forsikringsverdi et annet innhold enn normalt

• Fullverdiforsikring: 
– Definisjon: ”Bevegelig” forsikringssum.
– FS skal stå inne for at forsikringssummen til enhver tid er 

høy nok til å dekke forsikringsverdien
– Takst brukes som premiegrunnlag (indeksreguleres)

• Nyverdiklausul:
– Definisjon: Forsikringsverdien settes til den reelle 

gjenanskaffelsesverdien 
– Ved totaltap har FT krav på erstatning tilsvarende 

gjenanskaffelsesverdien uten fradrag for evnt. 
verdiforringelse

• Anvendes ofte i bygningsforsikringer, hver for seg 
eller i kombinasjon
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3.3.4.3 Fullverdiforsikring

Forsikrings-
verdi:
1000

Forsikrings-
sum:
660

Taps-
mulighet

Full dekning for
partielle skader 
og totaltap

3.4  Dobbeltforsikring

• FAL § 6-3. Definisjon: 
– “samme tap”

• Avgjørende om det aktuelle tapet i dette tilfellet er dekket 
av flere forsikringer (ikke samme tap ved dekning av forskj. 
Interesser)

– ”flere forsikringer”
• Kan være tegnet i samme FS 
• Behøver ikke å være tegnet av samme FT
• Bevisst eller tilfeldig. Ofte resultat av kombinerte 

forsikringer med uklare dekningsfelt og overlapp mellom 
individuelle og kollektive fors

40
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FAL § 6-3 (tapet dekkes av flere forsikringer)

(1) Dekkes samme tap av flere forsikringer, kan sikrede 
velge hvilke forsikringer han eller hun vil bruke, inntil 
sikrede har fått den erstatning han eller hun i alt har krav 
på.

(2) Er flere selskaper ansvarlige for sikredes tap etter 
første ledd, utliknes erstatningen forholdsmessig mellom 
selskapene etter omfanget av det enkelte selskaps ansvar 
for tapet, når ikke annet er avtalt mellom selskapene.
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3.4  Dobbeltforsikring

• Virkninger
– Solidaransvar
– Valgrett for sikrede
– Begrensning av sikredes samlede krav
– Opplysningsplikt vedr. andre relevante forsikringer?
– Særlige regler i FAL §§ 7-2(2) og 9-6(1) og SKL (kap 4 og § 5-3 

nr. 1)

• Regressoppgjøret  jf. (2)
• Sikredes valg etter (1) er ikke avgjørende: erstatningen skal 

utliknes forholdsmessig på selskapene basert på hvert 
selskaps ansvar

• Gbl. § 2(2)(3)

42
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3.4 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

Regressoppgjøret 
jf. § 6-3(2)

3.5 Personforsikring

• Hva kan være gjenstand for forsikring?

– FTs eller andre personers liv eller helse (ingen krav 
til nærhet) 

• Intet berikelsesforbud. Hvorfor ikke?

• Dobbeltforsikring

– Ikke aktuelt fordi det ikke er noen grense for hvilke 
beløp FT kan forsikre

– Ingen aktiv opplysningsplikt
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