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Forsikringsavtaleloven. 

Sammendrag Sakens hovedspørsmål var om forsikringsselskapet var berettiget til å nekte 

forsikringstaker erstatning for en bil som var meldt stjålet. 

Forsikringsselskapet mente det var berettiget til det fordi det forelå svik 

etter forsikringsavtaleloven § 8-1 fjerde ledd og selskapet hadde reklamert 

i tide, jf. § 4-14. Som tingretten, kom lagmannsretten til at 

forsikringsselskapet hadde reklamert for sent og derfor ikke kunne 

påberope seg svik. 

Saksgang Larvik tingrett TLARV-2015-142888 - Agder lagmannsrett LA-2016-74335 

(16-074335ASD-ALAG). 

Parter If Skadeforsikring NUF (advokat Gjermund Ihler) mot A og B (for begge: 

advokat Merethe Signore Fæhn). 

Forfatter Lagdommer Marianne Linnestad, lagdommer Karl-Einar Knudsen og 

ekstraordinær lagdommer Sverre Jansen. 

 

Saken gjelder krav om forsikringsoppgjør m.m. 

A og B er kjærester. I 2010 kjøpte A/ B en bil av C. Bilen var en Lancia Delta HF Integrale fra 1990, og 

C mottok diverse kjøretøy m.v. som vederlag for bilen. Lanciaen ble registrert på A. 

Mandag den 12. desember 2011 ringte A til politiet og meldte bilen stjålet. Tyveriet skal ha skjedd fra 

parkeringsplassen utenfor bilverkstedet som B driver, der den var parkert onsdagen før fordi 

bensinpumpen skulle skiftes. Politiet kom til stedet og snakket med A. Den 13. desember 2011 innga 

A og B skriftlig anmeldelse til politiet. I anmeldelsen opplyste de blant annet at bilen hadde en verdi 

på 200 - 250 000 kroner, at den hadde 268 hestekrefter, at den var totalrenovert og i god stand, 

likevel slik at bensinpumpen ikke fungerte tilfredsstillende. De opplyste videre at det hadde stått en 

annen bil parkert foran Lanciaen frem til fredagen før den ble stjålet, og på den måten «innelukket» 

Lanciaen slik at den «ikke kunne fjernes». De opplyste også at det var spor i grusen på stedet der 



bilen hadde stått parkert, spor som tydet på at bilen var hentet av en planbil eller en henger med 

«tilt». Politiet henla saken den 1. februar 2012 fordi gjerningspersonen var ukjent. 

Den 18. desember 2011 sendte A skademelding til If, der bilen var forsikret. I skademeldingen ble det 

opplyst at tilstanden på bilen var god (angitt med tilstandsgrad 1 av 5, der 1 er best). A opplyste 

dessuten følgende: «Bilen var totalt renovert og nylakkert. Nytt interiør, nye dekk og felger. Bilen var 

100 % original fordi verdien er mye høyere i original stand». Antatt verdi på bilen var ikke angitt i 

skademeldingen. 

Forsikringskravet ble behandlet av If ved takstmann Svein Erik Hulbach basert på opplysningene i 

skademeldingen og informasjon om bilen i motorvognregisteret. I en telefonsamtale med A/ B i 

midten av januar 2012, tilbød han dem 130 000 kroner i skadeoppgjør for bilen. A/ B klaget på 

tilbudet og hevdet at bilen var verdt mye mer. De ble derfor i samme samtale bedt om å gi selskapet 

dokumentasjon for det de mente var bilens verdi. 

Etter dette var Petter Domaas saksbehandler på saken i If. Han er leder av utredningsavdelingen i 

selskapet. Den 18. januar 2012 ringte A If og opplyste at noen hadde sett Lanciaen på en henger i 

tidsrommet den ble stjålet. Hun oppga ikke hvem som hadde sett det. If fikk på samme tid inn tips 

om at bilen ikke lot seg starte før den ble meldt stjålet, og at bilen var lakkert i Litauen. If opprettet 

utredningssak den 20. januar 2012, og innhentet politidokumentene. I løpet av de påfølgende 

månedene gjorde ikke selskapet mer i saken, annet enn å sende en purring på dokumentasjon for 

bilens verdi til A/ B den 11. april 2012. 

A/ B lot høre fra seg igjen i brev datert 11. mai 2012, mottatt av selskapet 24. mai 2012. I brevet 

bestred de på ny at en tilsvarende bil som ble stjålet, kunne la seg gjenskaffe for bare 130 000 

kroner. Som dokumentasjon viste de til bilder av bilen som ble stjålet, samt til utskrifter av annonser 

på Finn for tilsvarende biler. Blant bildene var et bilde av motoren, merket som en 16-ventilers 

motor. 

Domaas tok deretter initiativ til et møte med A og B. Møtet ble holdt 7. juni 2012. A og B ble bedt om 

å redegjøre for forholdene rundt tyveriet, noe de gjorde. De fortalte også om hvordan bilen var 

kommet i deres eie, at den da var et «halvveis vrak», og om det betydelige restaureringsarbeidet som 

var utført på bilen mens de hadde den. På spørsmål om de hadde dokumentasjon for utleggene de 

hadde hatt til restaureringen, opplyste de at det hadde de ikke. På dette møtet opplyste også A at 

hun hadde tatt bilder av sporene i grusen der bilen hadde stått parkert før den ble stjålet. Domaas ba 

om at hun sendte ham bildene på e-post. På møtet ga også A/ B opplysninger som tilsa at verdien på 

bilen var ca. 140 000 kroner da de overtok den. 

Dagen etter dette møtet, dvs. 8. juni 2012, dro Domaas uanmeldt til Bs verksted for å se seg om og 

stille noen oppfølgingsspørsmål. 

Den 12. juni 2012 snakket Domaas med C som avkreftet at verdien på bilen han overdro til A/ B var 

så høy som 140 000 kroner. 

Den 12. juni 2012 sendte If ved Domaas et brev til A og B der de ble underrettet om følgende: 

Du underrettes med dette om at If vil vurdere om det er gitt bevisst uriktige eller ufullstendige 

opplysninger i forbindelse med skadeoppgjøret (FAL § 8-1, 4. ledd) og/eller om dere har unnlatt å 
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gjøre det som med rimelighet kan forventes av dere for å hindre eller begrense tapet (FAL § 4-10) 

så snart vi har innhentet alle relevante opplysninger. For ordens skyld presiserer vi at selskapet 

ennå ikke har tatt standpunkt til dette. Når vil likevel varsler om mulig innsigelse med dette 

brevet, er det fordi FAL § 4-14 pålegger selskapet en plikt til å gjøre dette. 

I brevet ble A/ B bedt om å fremskaffe og sende If følgende: 

- opplysninger om hvilken bil som ble benyttet som «sikring» av Lanciaen forut for tyveriet 

 

- dokumentasjonen for innkjøpte deler og lakk, herunder bensinpumpen som ble benyttet før 

tyveriet 

 

- navn, adresse og telefonnummer til vedkommende som har sydd interiør/trekk til bilen samt 

dokumentasjon/opplysninger om betalingen til vedkommende 

 

- foto av bilen bes sendt oss digitalt, som vedlegg til mail til undertegnede 

 

- foto av sporene i grusen der bilen stod bes også sendt som vedlegg til mail. 

 

A sendte Domaas en e-post 13. juni 2012 der fire bilder av sporene i grusen var lagt ved. 

Domaas analyserte metadataene for de fire bildene. Han konkluderte den 18. juni 2012 med at de 

var tatt mandag 12. desember 2011 i tidsrommet 13:58:05 - 14:05:35 i [adresse], hvilket er Bs bosted 

og ikke verkstedet der bilen ble stjålet. 

I august 2012 sendte If en purring på opplysningene de hadde etterspurt i brevet 12. juni 2012. 

I et møte med A 6. september 2012 etterlyste igjen If disse opplysningene. 

Den 24. oktober 2012 hadde Domaas et nytt møte med B. B overleverte en skriftlig bekreftelse fra et 

litauisk firma om at firmaet hadde laget interiøret til Lanciaen. B ble også foreholdt Domaas' funn om 

at de fire bildene av sporene i grusen var tatt på Bs bosted og ikke der bilen ble stjålet. B reagerte 

med sinne, sa de var tatt på verkstedet og at han ikke har slik grus hjemme. Møtet ble deretter 

avbrutt. 

A ble bedt om å sende et nytt bilde tatt med samme mobiltelefon som de fire første bildene var tatt 

med. Bildet skulle tjene som referansebilde. Hun sendte et slikt bilde som vedlegg til en e-post den 

25. oktober 2012. Domaas analyserte også dette bildet, men fant ikke metadata som viste tid eller 

sted bildet var tatt. 
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Domaas engasjerte deretter en sakkyndig, Tor Andre Breivikås, til å analysere de samme bildene. I 

rapport datert 12. november 2012 kom han til samme konklusjon som Domaas om når og hvor de 

første fire bildene ble tatt. Han fant heller ikke metadata for det femte bildet. 

Den 8. november 2012 gjorde Domaas diverse undersøkelser internt og eksternt om blant annet 

motoreffekten for Lanciaen. 

I brev datert 5. desember 2012 underrettet If A og B om at selskapet mente at de hadde gitt en rekke 

bevisst uriktige eller ufullstendige opplysninger i skadeoppgjøret, og at de derfor ikke hadde krav på 

erstatning for tapet av bilen, jf. fal. § 8-1 fjerde ledd. Selskapet viste blant annet til at det ikke festet 

lit til at bilen var stjålet, og at A/ B bevisst hadde gitt uriktige opplysninger om bilens tilstand og verdi 

på tidspunktet for det påståtte tyveriet. I samme brevet sa If opp alle forsikringene A og B hadde i If, 

med virkning fra og med 21. desember 2012, jf. fal. § 4-3 og § 8-1 femte ledd. If opplyste dessuten at 

de var uønsket som kunder i If også for fremtiden. 

A og B har siden vært representert ved advokat. På vegne av A og B, rettet advokaten krav om 

rettshjelpsdekning etter forsikringsavtalen til If, men fikk avslag under henvisning til at A og B hadde 

begått svik overfor selskapet og hadde tapt enhver rett etter forsikringsavtalen. 

A og B klaget saken inn for Finansklagenemnda. Spørsmålet for nemnda var om If hadde påberopt 

seg svik uten ugrunnet opphold, jf. fal. § 4-14. I enstemmig uttalelse datert 10. september 2014 

[FINKN-2014-387] kom nemnda under tvil til at If hadde overholdt reklamasjonsfristen i 

bestemmelsen. Nemnda tok ikke stilling til det materielle svikspørsmålet. 

Den 9. september 2015 reiste A og B sak mot If ved Larvik tingrett med påstand om et beløp fastsatt 

etter rettens skjønn oppad begrenset til 250 000 kroner for bilen, rettshjelpsdekning for 

advokatomkostninger og saksomkostninger. If tok til motmæle og påsto seg prinsipalt frifunnet og 

tilkjent saksomkostninger, subsidiært at erstatning ble fastsatt etter rettens skjønn. Påstanden til A 

og B ble siden utvidet til også å gjelde Ifs beslutning om å si opp alle løpende forsikringer og å nekte 

dem å komme tilbake som kunder i selskapet. I tillegg la de ned ny påstand om at If skulle dekke 

deres utgifter til advokat forut for saksanlegget med inntil 60 500 kroner. 

Larvik tingrett avsa dom den 18. februar 2016 med slik slutning: 

1. If Skadeforsikring Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak dømmes til å betale 130 000 - 

etthundreogtrettitusen - kroner til B og A innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dommen, 

med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 18. februar 2012 til betaling skjer. 

 

2. If Skadeforsikring Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretaks beslutning om å nekte A og B løpende 

og fremtidige kundeforhold med selskapet samt øvrige selskap nevnt i Ifs brev av 5. desember 

2012, er ugyldig. 

 

3. I erstatning for advokatomkostninger påløpt før stevning, dømmes If Skadeforsikring Norsk 

Avdeling Av Utenlandsk Foretak til å betale 60 500 - sekstitusenfemhundre - kroner til A og B 

innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dommen, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 
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19. februar 2016 til betaling skjer. 

 

4. I sakskostnader for tingretten betaler If Skadeforsikring Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak til 

A og B 260 005 - tohundreogsekstitusenogfem - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av 

denne dommen. 

 

Dommen innebar at A og B fikk medhold i alle sine prinsipale krav. Tingretten kom under tvil til at If 

ikke hadde overholdt reklamasjonsfristen i fal. § 4-14 og at selskapet derfor ikke kunne gjøre 

sviksinnsigelser gjeldende overfor A og B. Tingretten tok derfor ikke stilling til om det materielt sett 

var grunnlag for å konkludere med at de hadde opptrådt svikaktig. 

If anket hele dommen til Agder lagmannsrett. Anken rettet seg mot tingrettens rettsanvendelse og 

bevisvurdering. A og B tok til motmæle. Ankeforhandling ble holdt i tinghuset i Skien i dagene fra 9. 

til 11. november 2016. Petter Domaas møtte som partsrepresentant for selskapet etter fullmakt. A 

og B møtte også. Partene og partsrepresentanten forklarte seg. I tillegg ble det ført ni vitner, hvorav 

fem var sakkyndige. Det ble for øvrig ført slike skriftlige bevis som fremgår av rettsboken. Saken står i 

det vesentlige i samme stilling for lagmannsretten som for tingretten. 

 

 

If Skadeforsikring NUF la ned slik påstand under ankeforhandlingen: 

Prinsipalt: 

1. If Skadeforsikring NUF frifinnes. 

 

Subsidiært: 

2. If Skadeforsikring NUF utbetaler erstatning fastsatt etter rettens skjønn. 

 

I begge tilfeller: 

3. If Skadeforsikring tilkjennes sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten. 
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Til støtte for påstanden har selskapet i hovedsak gjort dette gjeldende: 

A/ B har bevisst gitt uriktige og/eller ufullstendige opplysninger til If gjennom hele skadeoppgjøret, 

noe de visste eller måtte forstå at kunne gi dem en større forsikringsutbetaling enn de hadde krav på, 

jf. fal. § 8-1 fjerde ledd. Det har If bevist gjennom bevisføringen, og med klar sannsynlighetsovervekt. 

If fester ikke lit til at det er riktig at bilen ble stjålet. Det er flere forhold som underbygger det: Blant 

annet måten A/ B håndterte vitneobservasjonen gjort av Lanciaen i tidsrommet den skal være stjålet, 

Bs manglende vilje til å identifisere hvilken bil som ble brukt for å sikre Lanciaen på parkeringsplassen 

utenfor verkstedet, og at A etterlyste Lanciaen på facebook med informasjon om tyveritidspunkt og 

modus som hun da ikke kan ha hatt. Selv om det ikke er noe avgjørende bevis for svik, vises det også 

til de fire bildene som i følge metadataene, viste at de var tatt et annet sted enn der bilen sto da den 

forsvant, og at A, tross oppfordringer, ikke har beholdt telefonen slik at If kunne foreta nærmere 

undersøkelser av den. 

A og B har også gitt uriktige opplysninger om bilens tilstand og verdi på tidspunktet for det påståtte 

tyveriet. Bilen var ikke original, slik de hevdet. Motoren var blant annet byttet fra en 8 V til en 16 V, 

og det var også flere andre komponenter som ikke var originale. Hvis bilen ville blitt godkjent for 

kjøring på offentlig vei med motoren den hadde, ville dens verdi uansett ikke vært mer enn 60 - 70 

000 kroner. Det må ha vært B som byttet motoren til en med 16 ventiler, selv om han ikke erkjenner 

det. If finner det lite troverdig at det ikke finnes noen bedre dokumentasjon på det som er gjort av 

restaureringsarbeider på bilen. A/ B opplyste dessuten at bilen var strøken og uten mangler. Det var 

ikke riktig, ettersom bensinpumpen var defekt. A/ B opplyste også at C opprinnelig krevde 140 000 

kroner for den. Det var ikke riktig. Bilen hadde bare en verdi på 50 - 60 000 kroner da de overtok den. 

If har overholdt reklamasjonsbestemmelsen i fal. § 4-14. Ifs utredning har vært tilstrekkelig effektiv. 

Saken har tatt så lang tid fordi A/ B har vist en helt ekstraordinær uvilje eller manglende evne til å 

oppfylle sin opplysningsplikt etter fal. § 8-1 første ledd. Det må være deres risiko, slik 

Finansklagenemnda også kom til. A og B ble bedt om å dokumentere bilens verdi i januar 2012, men 

svarte først etter purring i mai 2012. I juni 2012 ble de bedt om å opplyse saken ytterligere på 

nærmere spesifiserte punkter, opplysninger som var nødvendige for at selskapet kunne ta stilling til 

kravet. A/ B etterkom ikke oppfordringen, heller ikke etter purring i august 2012. Det var først etter 

møtet 24. oktober 2012 som ble initiert av If, og der ny informasjon kom frem, at fristen etter fal. § 4-

14 begynte å løpe. If hevdet seg fri for ansvar i brevet av 5. desember 2012, noe som er «uten 

ugrunnet opphold» i henhold til fal. § 4-14. 

Det er ikke grunnlag for å anvende fal. § 8-1 fjerde ledd annet punktum. Dette er kun ment som en 

snever sikkerhetsventil, og sakens alvorlighet og svikets grovhet er til hinder for at den brukes i vår 

sak. 

Dersom If er pliktig til å betale erstatning for bilen, gjøres det gjeldende at bilens verdi er langt lavere 

enn 130 000 kroner. Bilen er langt fra original. Verdivurderingen på 130 000 kroner var basert på at 

det var en original bil. Det er uklart om bilen slik den var da den ble påstått stjålet, ville blitt godkjent 

til bruk på offentlig vei. Dersom den hadde blitt godkjent, hadde den hatt en verdi på 60 - 70 000 

kroner. Dersom den ikke hadde blitt godkjent, ville den kun hatt verdi som delebil, dvs. et par titalls 

tusen kroner. If viser til forklaringen fra daglig leder i Auto Ital, Tom Fjalestad. 
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Oppsigelsen av eksisterende forsikringer i brev av 5. desember 2012 er hjemlet i fal. § 8-1 femte ledd, 

jf. fjerde ledd. Beslutningen i samme brev om at A og B er uønsket som kunder for fremtiden, er også 

begrunnet i svik og manglende tillit til dem som kunder, og det er i tillegg vist til 

konsesjonsbestemmelsene og praksis gjennom ti år. 

Det er ikke grunnlag for å erstatte A og B deres kostnader til advokat før saksanlegget. I 

erstatningssaker anses kostnader til juridisk bistand i forbindelse med skadeoppgjøret som en 

følgeskade under ansvarsgrunnlaget. Dette er imidlertid ikke en erstatningssak, men en sak knyttet til 

en tingforsikringsavtale. 

Prinsipalt kreves saksomkostninger for begge instanser. Subsidiært bør saksomkostningene deles 

etter tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Begrunnelsen for det er at A/ B bare har fått tilkjent halvparten 

av hva de krevde for bilen, og at saken kunne vært avklart i januar 2012 da de ikke aksepterte et 

tilbud om oppgjør for bilen på 130 000 kroner. 

 

 

A og B har lagt ned slik påstand under ankeforhandlingen: 

1. Anken over Larvik tingretts dom av 18.02.2016 forkastes. 

 

2. Subsidiært: If skadeforsikring NUF v/styrets leder dømmes til å betale til A og B et beløp etter 

rettens skjønn oppad begrenset til kr 130.000 med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall 

18.02.2012 til betaling skjer. 

 

3. Subsidiært: If skadeforsikring NUF v/styrets leder dømmes til å betale til A og B 

rettshjelpsdekning for advokatomkostninger oppad begrenset til kr 100.000 med tillegg av lovens 

forsinkelsesrente fra forfall 10.10.2015 til betaling skjer. 

 

4. A og B tilkjennes saksomkostninger for lagmannsretten. 

 

Advokat Fæhn presiserte at punkt 3 er subsidiær påstand til punkt 4. 

 

 

Til støtte for påstanden har de i hovedsak gjort dette gjeldende: 

A og B har ikke bevisst gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger i skadeoppgjøret som de visste 

eller måtte forstå kunne medføre at de fikk utbetalt mer av forsikringsselskapet enn de hadde krav 

på, jf. fal. § 8-1 fjerde ledd. Bilen var restaurert og i god stand da den ble stjålet, og det er 

dokumentert. Eneste mangelen var bensinpumpen. Forskjellige miljøer legger forskjellig mening i hva 
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som er en original bil. Bilen hadde bare Lanciadeler, og A/ B hadde derfor dekning for å si at den var 

original. De har ikke byttet motor i sin eiertid, og de var ikke kjent med at motoren var chippet. De 

har ikke noe økonomisk motiv for å gi uriktige eller ufullstendige opplysninger. B rettet på eget 

initiativ opp opplysninger han selv hadde gitt om hva C krevde for bilen. Domaas har hatt tunnelsyn i 

utredning av saken, herunder hvordan han har vurdert metadataene til bildene og opplysningene om 

kundebilen som sto foran Lanciaen. 

Subsidiært er det grunnlag for delvis erstatning i medhold av fal. § 8-1 fjerde ledd andre punktum. 

If har uansett reklamert for sent. Fristen etter fal. § 4-14 begynte å løpe i januar/februar 2012 etter 

at If hadde mottatt skademeldingen, politidokumentene, selskapet hadde opprettet utredningssak 

og politisaken var henlagt. Da var det også klart at A/ B ikke aksepterte 130 000 kroner som oppgjør 

for bilen. Reklamasjonsfristen er på to til tre måneder. Det er derfor for sent når If først i desember 

2012 opplyser at selskapet ikke har ansvar fordi A og B har utvist svik. Det gjelder selv om man skulle 

legge til grunn at A/ B først klaget på tilbudet om oppgjør i brevet av 11. mai 2012, slik 

Finansklagenemnda la til grunn. Fremdriften i etterforskingen til If har ikke vært bra nok, og det er Ifs 

ansvar. If har avventet dokumentasjon som selskapet fikk beskjed om at ikke fantes. Selskapet har 

heller ikke fulgt opp spor eller andre forhold rundt bilen med rimelig fremdrift. 

Bilens verdi er ikke lavere enn 130 000 kroner, jf. forklaringen til Viktor Petersen om verdien av slike 

biler på det internasjonale markedet. Dersom bilen ikke ville blitt godkjent med en motor med 16 

ventiler, kunne motoren vært byttet til en 8 ventilers-motor. Det er derfor ikke grunnlag for å 

fastsette verdien som delebil. 

A/ B aksepterer at If har rett til å si opp de løpende forsikringene dersom vilkårene i fal. § 8-1 fjerde 

ledd foreligger, men bestrider at det også gir grunnlag for å nekte dem å bli kunder for fremtiden. 

A/ B har krav på å få dekket sine utgifter til advokat før saksanlegget med 60 500 kroner, jf. 

alminnelige erstatningsrettslige regler og forsikringsavtalen. 

Det kreves renter på kravet om erstatning for bilen og advokatutgifter før saksanlegg, jf. henholdsvis 

fal. § 8-3 første ledd og forsinkelsesrenteloven § 2. 

Prinsipalt kreves saksomkostninger for begge instanser. Subsidiært bør saksomkostningene deles 

etter tvisteloven § 20-2 tredje ledd på grunn av styrkeforholdet mellom partene og sakens 

velferdsmessige betydning for A/ B. 

Dersom A/ B ikke får dekket sine fulle omkostninger ved sakens behandling i rettsapparatet og 

utgiftene til advokat før saksanlegg, kreves det subsidiært at disse erstattes med inntil 100 000 

kroner etter rettshjelpforsikringen deres. 

 

 

[Lagmannsretten bemerker] 

Lagmannsretten har kommet til at anken må forkastes i sin helhet, og at A og B må tilkjennes 

saksomkostninger også for lagmannsretten. Dette resultatet vil bli begrunnet nærmere nedenfor. 
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Lagmannsretten vil innledningsvis presisere at partene er enige om at A og B må identifiseres i denne 

saken selv om bilen og forsikringen var registrert på A. Lagmannsretten legger partenes enighet om 

identifikasjon og partsforhold til grunn for dommen. 

If har nektet A/ B forsikringsoppgjør for bilen fordi selskapet hevder at de bevisst har gitt uriktige 

eller ufullstendige opplysninger som de visste eller måtte forstå kunne føre til at de fikk utbetalt en 

erstatning de ikke hadde krav på, jf. forsikringsavtaleloven (fal.) § 8-1. For at et forsikringsselskap kan 

nekte forsikringsdekning etter bestemmelsen, kreves det i tillegg at selskapet må si i fra innen en viss 

frist om at de vil benytte sin rett til å nekte forsikringsdekning, jf. fal. § 4-14. I likhet med tingretten, 

har lagmannsretten kommet til at If ikke har overholdt denne fristen, og at selskapet derfor ikke kan 

påberope seg at A og B har opptrådt svikaktig, jf. fal. § 4-14 annet ledd. 

Forsikringsavtaleloven § 4-14 lyder slik: 

§ 4-14. (selskapets plikt til å si fra om at det vil bruke sine rettigheter) 

Hvis selskapet vil gjøre gjeldende at det etter en av reglene i dette kapitlet er helt eller delvis fri 

for ansvar eller har rett til å si opp forsikringen, skal det gi forsikringstakeren eller sikrede skriftlig 

beskjed om sitt standpunkt. Beskjeden skal gis uten ugrunnet opphold etter at selskapet ble kjent 

med det forhold som medfører at regelen kan anvendes. I denne forbindelse skal selskapet også 

gi orientering om adgangen til å benytte utenrettslige tvisteløsningsordninger, eventuelt om 

andre muligheter for å få prøvd saken utenfor domstolene. 

Forsømmer selskapet å gi slik beskjed, mister det retten til å påberope seg forholdet. 

Partene er enige om at brevet som ble sendt A og B 5. desember 2012, var en slik beskjed som 

forsikringsselskapet skal gi etter fal. § 4-14 dersom selskapet mener det ikke er ansvarlig etter 

forsikringsavtalen på grunn av svik som nevnt i fal. § 8-1 fjerde ledd, som her. Spørsmålet er om det 

er gitt «uten ugrunnet opphold etter at selskapet ble kjent med forhold som medfører at regelen kan 

anvendes », slik det kreves etter bestemmelsen. 

Spørsmålet om hvilken kunnskap selskapet må ha før fristen i bestemmelsen begynner å løpe, ble 

behandlet av Høyesterett i Rt-2013-1235 der førstvoterende oppsummerte slik i avsnitt 49: 

Bestemmelsen må på bakgrunn av den gjennomgangen jeg nå har foretatt tolkes slik at fristen 

etter omstendighetene kan starte å løpe selv om selskapet ikke har fullt kjennskap til alle forhold 

i saken som kan begrunne ansvarsfritak. En kvalifisert mistanke kan - slik jeg allerede har vært 

inne på - være nok. Jeg legger her stor vekt på at en annen forståelse vil gi selskapet 

bestemmende innflytelse på saksbehandlingstiden uten å komme i fare for å tape 

innsigelsesretten. En slik tolkning vil lett komme på kollisjonskurs med reklamasjonsreglenes 

formål. Hensynet til selskapet ivaretas i tilstrekkelig grad ved at det gis tid til å gjøre de 

undersøkelser som situasjonen krever etter at fristen har startet å løpe. Poenget med friststarten 

er å utløse en aktivitetsplikt i så måte. 

En kvalifisert mistanke om at forsikringstaker bevisst har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger 

som vedkommende vet eller må forstå kan medføre en uberettiget forsikringsutbetaling, er følgelig 

nok til at fristen begynner å løpe. I vurderingen av når If ved Domaas hadde slik kvalifisert mistanke, 
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vil lagmannsretten ta utgangspunkt i skademeldingen og deretter hvilken informasjon selskapet fikk 

etter hvert som saken skred frem. 

If ble først kjent med saken ved skademeldingen datert 18. desember 2011. I den ble det opplyst at 

bilen var i god stand og at den var hundre prosent original. Det lå ikke ved noen dokumentasjon på 

bilens stand eller verdi. If innhentet verdivurdering fra daglig leder Tom Fjalestad i Auto Ital på en 

original bil uten mangler av typen som var meldt stjålet, og med en motor med åtte ventiler. Auto Ital 

importerer italienske biler, også Lancia. Fjalestad vurderte verdien til 130 000 kroner. A/ B ble 

deretter tilbudt dette som forsikringsoppgjør i telefonsamtale med Ifs takstmann i midten av januar 

2012. A/ B hevdet bilens verdi var mye høyere, og fikk til svar i samme samtale at de da måtte 

dokumentere det. 

Omtrent på samme tidspunkt fikk If opplyst av A at noen hadde observert Lanciaen på en henger i 

tidsrommet da den ble stjålet. Selskapet fikk også inn anonyme annenhåndstips om at bilen ikke lot 

seg starte før den forsvant og at bilen var lakkert i Litauen. Selskapet opprettet utredningssak 20. 

januar 2012. Ut over å innhente politianmeldelsen, synes det ikke som If utredet saken i de følgende 

månedene frem til mai/juni 2012. Etter lagmannsrettens syn hadde heller ikke selskapet særlig 

oppfordring til det. På dette tidspunktet hadde A og B avslått et tilbud om økonomisk oppgjør for 

bilen, og initiativet lå hos dem til å dokumentere sin påstand om at bilen var verdt betydelig mer enn 

130 000 kroner. De anonyme tipsene var for øvrig vanskelige å forfølge, og det var heller ikke 

opplysninger i politianmeldelsen som ga selskapet særlig oppfordring til å reagere. 

A/ B besvarte først takstmannens oppfordring om å dokumentere sitt krav, i brev datert 11. mai 

2012, mottatt av If 24. mai 2012. If hadde da purret på svar én gang, den 11. april 2012. I brevet 

gjentok A at tilbudet om 130 000 kroner i oppgjør for bilen var for lavt, «helt uakseptabelt». Ved 

brevet lå bilder av bilen som var meldt stjålet og nettannonser for tilsvarende biler til salgs. 

Med dette brevet startet If en mer aktiv saksbehandling, først ved et møte med A/ B 7. juni 2012. På 

dette møtet fikk Domaas vite at C, som A/ B hadde kjøpt bilen av, hadde krevd 140 000 kroner for 

bilen og at den da var et «halvveis vrak». De opplyste videre at bilen ikke var betalt med penger, men 

med gjenstander i bytte. Gjenstandene C fikk i bytte, hadde i følge B en verdi på ca. 140 000 kroner. 

Opplysningene som A/ B på dette tidspunktet hadde gitt om bilens verdi og tilstand da de overtok 

den, og alt arbeidet som var utført på bilen i deres eiertid, var egnet til å underbygge at bilens verdi 

lå vesentlig over det de var tilbudt. Ifs oppfordring til å dokumentere hvilket arbeid som var gjort på 

bilen etter overtakelsen og til hvilken kostnad, sto imidlertid fortsatt ubesvart. A/ B viste til at de ikke 

hadde kvitteringer for utlegg til bilen. 

Den 12. juni 2012 tok Domaas kontakt med C, den tidligere eieren av bilen. Han avkreftet at han 

hadde krevd så mye som 140 000 kroner for bilen. C ga videre opplysninger som tilsa at bilen hadde 

en verdi på ca. 50 000 kroner da A/ B overtok den. 

I juni 2012 hadde følgelig If informasjon som ga grunn til å stille spørsmål ved om As/ Bs opplysninger 

om bilens stand og verdi var riktig. 

En uke eller to etter det påståtte tyveriet, fikk A/ B tipset om at Lanciaen var observert på en henger i 

tidsrommet tyveriet skulle skjedd. Det ble videreformidlet til If 18. januar 2012, som nevnt tidligere. 

Tipset ble igjen tema på møtet mellom partene den 7. juni 2012. Da ble Domaas kjent med at A/ B 



ikke hadde videreformidlet det til politiet. Domaas fulgte opp med å ringe tipseren, som på dette 

tidspunktet var tilstrekkelig identifisert for ham til at det kunne gjøres. Informasjon han fikk, var 

imidlertid ikke egnet til å belyse om det dreide seg om et reelt eller et fingert tyveri. 

Et annet tema i møtet 7. juni 2012 var den såkalte sperrebilen, dvs. bilen som A og B i 

politianmeldelsen og i møtet 7. juni 2012 forklarte at ble brukt til å sperre Lanciaen inne på 

parkeringsplassen utenfor verkstedet, dvs. for å vanskeliggjøre tyveri av den, slik lagmannsretten 

forstår det. If ønsket informasjon om hvem som eide denne sperrebilen for å kunne belyse 

omstendighetene rundt tyveriet bedre. Dette ble også tema dagen etter, da Domaas oppsøkte B på 

verkstedet. Av Domaas' referat fra sistnevnte møte, fremstår det ikke som B ville bidra nevneverdig 

for å finne frem til hvem eieren av denne sperrebilen var. 

I møtet 7. juni 2012 ble også Domaas kjent med at A hadde tatt bilder av spor i grusen utenfor 

verkstedet like etter at hun oppdaget av Lanciaen var stjålet. Hun sendte ham bildene per e-post den 

13. juni 2012. Få dager etter, den 18. juni 2012, konkluderte Domaas med at bildene ikke var tatt der 

Lanciaen ble stjålet, men i [adresse], dvs. utenfor Bs bolig. 

På bakgrunn av det som er vist til over, var det i midten/slutten av juni 2012 flere omstendigheter 

som ga If grunn til å stille store spørsmålstegn ved om As/ Bs krav overfor If var fullt ut berettiget. Ifs 

oppfølging av saken synes for øvrig å ha skiftet karakter etter det første møtet i juni 2012 ved at If fra 

da fremsto mer inkvisitorisk til A/ B. Lagmannsretten vil vise til at Domaas oppsøkte Bs verksted 

uanmeldt den 8. juni 2012 for å se seg rundt og stille oppfølgende spørsmål. I følge Domaas' referat 

sa B at han følte seg «direkte mistenkeliggjort av If og ba om at jeg heller sier det rett ut dersom jeg 

mener at han selv har arrangert tyveriet av Lanciaen». Domaas fulgte da også opp under en uke 

senere med varselet om at selskapet kunne komme til å gjøre sviksinnsigelser gjeldende mot kravet 

deres. 

Etter lagmannsrettens syn hadde If i midten/slutten av juni 2012 kvalifisert mistanke til at A/ B holdt 

tilbake opplysninger og/eller ga uriktige opplysninger som de forsto eller måtte forstå at kunne 

påvirke forsikringsutbetalingen. Lagmannsretten vil for øvrig legge til at vesentlige deler av den 

begrunnelse som If gjorde gjeldende 5. desember 2012 da A/ B ble nektet erstatning, var kjent for If 

allerede i slutten av juni 2012, noe som for øvrig underbygger konklusjonen. Saken har blitt noe mer 

avklart siden midten/slutten av juni 2012, men det er ikke nødvendig for lagmannsretten å gå 

nærmere inn på det, ettersom det er tidspunktet for kvalifisert mistanke som er det avgjørende for 

vurderingen av når reklamasjonsfristen etter fal. § 4-14 begynner å løpe. 

Fristen for å varsle A og B om at If eventuelt ville nekte dem erstatning etter fal. § 8-1 fjerde ledd, 

begynte altså å løpe senest i slutten av juni 2012. Forsikringsavtaleloven § 4-14 stiller krav om at 

nektelse deretter må sendes forsikringstaker «uten ugrunnet opphold». Hva som menes med det må 

avgjøres konkret, og selskapet må få en rimelig, kort tid til å vurdere om det vil påberope seg et 

forutsetningsbrudd som det er blitt kjent med, jf. NOU 1987:24 side 104 gjengitt i Rt-2013-1235 

avsnitt 55. Teori og praksis synes å ta utgangpunkt i at inntil to måneder aksepteres, men at lengre 

saksbehandlingstid kan aksepteres i spesielle tilfelle, se gjengivelsen av teori og praksis i Rt-2013-

1235 avsnittene 56 - 59. Selv om det eventuelt tas høyde for noe lenger reklamasjonsfrist på grunn 

av ferie, gikk det over fem måneder før If i brev datert 5. desember 2012 meddelte A og B at 

selskapet ikke aksepterte ansvar på grunn av deres svik. Det er uansett betydelig lenger enn en 

tomånedersfrist tillagt noe ekstra tid på grunn av ferieavvikling. Det er etter lagmannsrettens mening 
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en overskridelse av fristen satt i fal. § 4-14 første ledd, og selskapet har derfor tapt sin rett til å hevde 

seg ansvarsfri, jf. § 4-14 annet ledd. 

Etter dette, er det ikke nødvendig for lagmannsretten å ta stilling til om A/ B har opptrådt svikaktig, 

jf. fal. § 8-1 første ledd. 

A/ B har rett til å få erstattet bilens verdi. Beløpet er likevel oppad begrenset til 130 000 kroner 

ettersom A/ B ikke har anket over tingrettens utmåling. 

På bakgrunn av bevisførselen for lagmannsretten, finner lagmannsretten det sannsynliggjort at 

Lanciaen var i god stand da den forsvant, med unntak for at bensinpumpen ikke fungerte. 

Lagmannsretten legger til grunn at kostnadene med å bytte ut bensinpumpen er små. 

Lagmannsretten legger videre til grunn at motoren i bilen hadde 16 ventiler og 268 hestekrefter, og 

at den var chippet. 

Partene har ført en rekke bevis for bilens verdi, herunder sakkyndige vurderinger fra personer som 

kjenner til markedet for slike biler i Norge og i utlandet. Det fremstår som verdien av en slik bil vil 

avhenge av hvilket marked den vurderes i; om det er i Norge eller i utlandet, om det er i rallymiljøet 

eller et samlermiljø der originalitet står svært sentralt. De forskjellige vitnene har vurdert 

betydningen av at bilen hadde en 16-ventils motor forskjellig. Det har også vært forskjellige 

oppfatninger av om bilen, slik den var da den ble borte, fortjente betegnelsen «original». 

Verdianslagene som har vært gjort for en bil tilsvarende den som ble borte, har ligget i spennet fra 

flere hundre tusen kroner til noen titalls tusen kroner (sistnevnte som delebil). På bakgrunn av dette 

svært sprikende bevisbildet, må lagmannsretten foreta et skjønn som nødvendigvis må bli ganske 

grovt. Verdien fastsettes etter dette skjønnsmessig til 130 000 kroner, slik tingretten også kom til. 

If har ikke hatt innsigelser til tingrettens resultat i domsslutningen punkt 2 og 3 (om oppsigelse av 

eksisterende forsikringsavtaler og nektelse av fremtidig kundeforhold til If) dersom A og B gis 

medhold i at de har krav på forsikringsdekning for bilen. Dette omtales derfor ikke nærmere av 

lagmannsretten. 

A/ B har også krevd erstatning for utgifter til advokat forut for saksanlegget med 60 500 kroner. 

Kravet er reist som egen tvistegjenstand, og omfattes ikke av kravet om sakskostnader etter 

tvisteloven kapittel 20. If har bestridt at det foreligger ansvarsgrunnlag for et slikt krav, men 

aksepterer beløpet dersom det gjør det. Etter lagmannsrettens syn, var det nødvendig og rimelig at 

A/ B søkte advokatbistand etter at If hadde nektet dem forsikringsoppgjør for bilen ved brevet 5. 

desember 2012, og dette er utgifter som de kan kreve erstattet av If, jf. Lødrup, Lærebok i 

erstatningsrett, 6. utgave, side 459 og Schei m.fl., Tvisteloven Kommentarutgave, 2. utgave, side 724. 

A og B har vunnet saken. De har krevd sine omkostninger dekket av If i medhold av hovedregelen i 

tvisteloven § 20-2 første ledd. Lagmannsretten finner ikke at tungtveiende grunner gjør det rimelig å 

unnta fra hovedregelen, jf. § 20-2 tredje ledd, verken for tingretten eller lagmannsretten. 

Foranlediget av Ifs prosedyre om spørsmålet, vil lagmannsretten dessuten legge til at Ifs tilbud om et 

forsikringsoppgjør på 130 000 kroner for bilen i midten av januar 2012 etter omstendighetene ikke 

kan begrunne anvendelse av unntaksregelen, ettersom tilbudet ble fremsatt i sakens startfase og If 

siden 2012 har nektet ethvert ansvar. 
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Advokat Fæhn har fremsatt krav om erstatning på 246 876 kroner, hvor av 242 376 kroner er salær 

og utgiftsgodtgjørelse til prosessfullmektigen, og 4 500 kroner er utgifter til et sakkyndig vitne. Det er 

ikke reist innsigelser mot noen del av kravet. Utgiftene til salær fremstår noe høye, vurdert isolert og 

sammenliknet med motpartens omkostningsoppgave. Lagmannsretten finner likevel å legge til grunn 

at de har vært nødvendige og rimelige for å ivareta As og Bs interesser i saken. 

Dommen er enstemmig. 

 

Domsslutning: 

 

1. Anken forkastes. 

 

2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler If Skadeforsikring NUF til A og B - én for begge og 

begge for én - 246 876 - tohundreogførtisekstusenåttehundreogsyttiseks - kroner innen 2 - to - 

uker fra forkynnelsen av dommen. 

 


