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DOM  

 

Saken gjelder avslag på forsikringsoppgjør etter brann i fritidsbolig.  

 

Framstilling av saken 

I juni 2011 kjøpte  forsikringskunden en hytte i Svelvik. Forsikringskunden kjøpte hytta med alt innbo 

og kjøpesummen var 1,2 millioner kroner. Forsikringskundens samboer, tegnet hytteforsikring i X- 

Forsikring. Hytta ble fullverdiforsikret og innboet ble forsikret for opptil 500 000 kroner. 

Hytta brant 09.10.2011. Samme dag hadde  forsikringskunden og  forsikringskundens samboer vært 

på hytta for å starte oppussingsarbeider. Forsikringskunden varslet saksbehandler i X-FORSIKRING, 



Mette Skogholt, om brannen på telefon tirsdag 11.10.2011. Brannen ble rutinemessig etterforsket av 

politiet og saken ble henlagt 21.01.2012. 

X-FORSIKRING rekvirerte takstmann Gaute Amundsen som foretok befaring av stedet 13.10.2011. 

Eiendommen var da sperret av politiet, og taksten ble således basert på det Amundsen observerte 

utvendig, samt opplysninger innhentet fra salgsprospektet med tilhørende boligsalgsrapport. 

Amundsens konklusjon var at hytta hadde en gjenoppføringspris på 1 315 764 kroner eksklusiv 

merverdiavgift (mva), og at innboet hadde en skjønnsmessig verdi på 300 000 kroner. 

Utreder i X-FORSIKRING, Oddgeir Øyen, foretok en foreløpig befaring av eiendommen 17.11.2011. 

Han konkluderte med at brannen trolig hadde oppstått under gulvet ved ovnen i hytta. Han utelukket 

ikke at brannen kunne ha oppstått som følge av pyrofort trevirke, noe han meddelte videre til 

saksbehandler.  

Skogholt sendte epost til  forsikringskunden 24.11.2011, hvor hun ba om opplysninger om eventuell 

pant i hytta, samt minnet om at løsørelistene ikke var mottatt. Forsikringskunden besvarte denne 

eposten 29.11.2011. Samtidig ba han om å få oversendt taksten på hytta.  

Skogholt bekreftet på epost 07.12.2011 at skaden var omfattet av forsikringen og at skadestedet var 

åpnet. 13.12.2011 oversendte hun taksten til  forsikringskunden. I telefonsamtale mellom  

forsikringskunden og Skogholt 15.12.2011 fremkom det at  forsikringskunden syntes at taksten var 

for lav. Han varslet også at han senere ville sende inn skriftlige kommentarer til den.  

X-FORSIKRING mottok 04.01.2012 kommentarene fra  forsikringskunden sammen med 

innbolisten/skadeoppgaven. Ved gjennomgang av innbolistene reagerte Skogholt på at store deler av 

innbo og løsøre var blitt priset høyt. På bakgrunn av dette og  forsikringskundenes kommentarer til 

taksten, ble Amundsen på nytt bedt om å foreta befaring på skadestedet.  

Ny befaring ble avholdt 20.01.2012. Amundsen undersøkte denne gangen hytta innvendig. 

Amundsen reagerte da på at det var foretatt bygningsarbeider inne i hytta, og at det så ut som deler 

av inventaret i hytta var priset for høyt. 

På bakgrunn av disse opplysningen foretok Øyen og ekstern utreder, Tore-Per Bakken, ny befaring av 

skadestedet 31.01.2012. Utgravning av branntomta ble foretatt ved bruk av murskje og skuffe. Under 

befaringen ble det avdekket at det hadde vært foretatt rivningsarbeider inne i hytta. 

Kjøkkeninnredningen var fjernet og deler av innvendig tak/himling og vegger var revet på det ene 

soverommet. Videre var gulvbelegget fjernet fra entre til stue. Bakken og Øyen oppdaget også 

råteskader i gulvet, samt at en vesentlig andel av det som var oppført på innbolisten ikke ble funnet i 

brannrestene. I tillegg ble de også reagert på at verdien på deler av møblementet var satt for høyt.  

I brev av 07.02.2012 varslet X-FORSIKRING om mulig avslag/avkortning/oppsigelse i skadesak. Det ble 

varslet om at X-FORSIKRING på bakgrunn av funnene etter utgravningen var av den oppfatning at det 

kunne foreligge brudd på forsikringsavtaleloven (FAL) § 8-1, som omhandler sikredes opplysningsplikt 

i skadeoppgjør. Det ble også varslet om at de ville vurdere om saksøkerne hadde fremkalt 

forsikringstilfellet. 

I februar 2012 dro  forsikringskunden til branntomta. I midten av februar engasjerte X-FORSIKRING, 

Sigmund Øvland, for å foreta ytterligere utredning i saken. Fra begynnelsen av mars til slutten av april 



var det noe kommunikasjon mellom saksøkers prosessfullmektig, saksøkerne og Øvland. Dette var 

hovedsakelig eposter fra Øvland som ønsket avklaringer på hvem som eide hytta, og hvilken relasjon 

det var mellom  forsikringskundens samboer og  forsikringskunden.  

I brev av 02.05.2012 varslet Øvland at han anså det å være et betydelig avvik mellom innbolisten og 

funnene på skadestedet. Det ble også påpekt at det var et avvik mellom prisene som selger kjøpte 

møblene for i 1993, og de oppførte prisene i innbolisten. Videre ble det i brevet bemerket at det 

under befaringen ble avdekket store råteskader og rivningsarbeider. Det ble bedt om at  

forsikringskunden kommenterte brevet.  

Etter å ha mottatt brevet fra X-FORSIKRING dro  forsikringskunden på nytt til branntomta. Der fant 

han flere deler og rester av gjenstander han mener er gjenstander som er oppført på innbolisten. 

Videre fant han omtrent 30 gjenstander som ikke var ført opp på den opprinnelige innbolisten. Disse 

funnene viste han til i sitt brev av 26.05.2013. Vedlagt brevet fulgte bilder fra skadestedet og 

prospektet. X-FORSIKRING besvarte brevet 30.05.2012. De ba i brevet om å få tilsendt bildene på nytt 

da kvaliteten på bildene var dårlig. 

Saksøkers prosessfullmektig sendte 30.05.2012 epost til X-FORSIKRING hvor det ble bedt om en 

snarlig avklaring i saken. Forsikringskunden sendte 03.06.2012  ny epost med vedlagte bilder.  

Oddgeir Øyen besvarte eposten 04.06.2012 og henviste til at X-FORSIKRING trengte mer tid i saken 

slik at de kunne gjennomgå  forsikringskundens brev av 26.05.2012. Han påpekte at han anså  

forsikringskundens svar som mangelfullt, og at selskapet ville avvente saken til etter at de hadde hatt 

møte med sin advokat. 

X-FORSIKRING sendte 27.06.2012 et nytt brev med samme innhold som brevet av 07.02.2012. Det 

fremgår av brevet at saken fortsatt var under utredning da den ikke var tilstrekkelig opplyst. Samme 

dag sendte saksøkers prosessfullmektig prosessvarsel til saksøkte. 

Forsikringskunden og  forsikringskundens samboers erstatningskrav ble avslått 22.08.2012. 

Begrunnelsen var at  forsikringskundens samboer og  forsikringskunden selv hadde fremkalt 

forsikringstilfellet, samt gitt uriktige opplysninger i skademeldingen. Selskapet skriver blant annet: " 

det er ingen annen naturlig forklaring på brannen enn at den er påtent. Det er således selskapets 

oppfatning at brannen startet som følge av en forsettlig handling." Alle forsikringer saksøkerne hadde 

i selskapet ble samtidig sagt opp.  

I ettertid har saksøker engasjert to sakkyndige som begge har vært på befaringer på tomten. Guttorm 

Liebe var på befaring 13.09.2012 for å undersøke brannårsak. Liebes konklusjon var at brannen mest 

sannsynlig skyldtes at ledningsvarme fra fyringen i utepeisen hadde antent en gulvsville. Johan Egil 

Storsveen var på branntomten 4. og 22. oktober 2012 og i juni 2013. Han har skrevet to rapporter i 

saken, og har konkludert med samme brannårsak som Liebe. Storsveen har også gjennomgått 

innbolisten og  forsikringskundens funn av gjenstander, samt vurdert selskapets påstander om hva 

man burde/måtte forvente å finne spor etter. 

Saksøkers prosessfullmektig søkte 17.02.2012 X-FORSIKRING om rettshjelpdekning på vegne av 

saksøkerne. Søknaden ble avslått under henvisning til at det ennå ikke forelå tvist i saken. Avslaget 

ble påklaget. 24.05.2012 sendte saksøkers prosessfullmektig ny epost til X-FORSIKRING og viste til at 

det nå var tvist i saken. Henvendelsen ble ikke besvart. I prosessvarsel av 27.06.2012 ble det påpekt 



at selskapet ikke hadde tatt stilling til søknaden, og 28.08.2012 purret saksøkers prosessfullmektig på 

en bekreftelse på at klagen var sendt selskapets interne klageorgan. 29.08.2012 avslo X-FORSIKRING 

søknaden under henvisning til sitt avslagsbrev 22.08.2012. 

På oppdrag fra X-FORSIKRING foretok SINTEF en undersøkelse av brannårsak i juni 2013. Av 

rapporten fremgår det at brannen sannsynligvis hadde startet som følge av at svillene har blitt 

tilstrekkelig oppvarmet på grunn av varmeledning fra utepeisen, og at de derfor har spontanantent. 

Etter at SINTEFS konklusjon forelå frafalt X-FORSIKRING sin påstand om at brannen var påsatt av 

saksøker. 

Drammen tingrett mottok stevning i saken 19.02.2013. Hovedforhandling ble avholdt fra 19.08 til 

22.08.2013.    Forsikringskundens samboer og    forsikringskunden avga partsforklaringer. Oddgeir 

Øyen møtte som partsrepresentant for X-FORSIKRING og avga forklaring. Det ble ført vitner og 

fremlagt dokumentasjon som det fremgår av rettsboken. 

Saksøkers påstandsgrunnlag 

Det er ikke bevisst gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger i skadeoppgjøret som sikrede vet eller 

må forstå kan føre til at sikrede får utbetalt en erstatning han heller hun ikke har krav på, jf 

Forsikringsavtaleloven (FAL) § 8-1 fjerde ledd første punktum. X-FORSIKRING forsikring er således 

erstatningsansvarlig i henhold til forsikringsavtalen. 

 

Beviskravet er strengt og det kreves sterk eller klar sannsynlighetsovervekt for at man skal legge til 

grunn at det bevisst er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.  

X-FORSIKRINGs veiledning til forsikringskunden og forsikringskundens samboer har ikke vært 

tilfredsstillende og må påvirke vurderingen av mulig svik. Forsikringskunden har flere ganger bedt om 

råd/veiledning uten at tilstrekkelig veiledning har blitt gitt av X-FORSIKRING. 

Forsikringskunden har ikke bevisst fortiet opplysninger om at det var råteskader på hytta. Dette har 

vært kjent for saksbehandler i forsikringsselskapet og takstmann Gaute Amundsen gjennom 

boligsalgsrapporten.  

Det er også lite sannsynlig at råteskadene ville ha medført en lavere erstatningsutbetaling. 

Saksbehandler i X-FORSIKRING og takstmann Amundsen har bekreftet at det ved totalskader ikke er 

praksis å trekke noe fra oppgjøret når det foreligger mindre råteskader. 

Forsikringskunden og  forsikringskundens samboer har heller ikke holdt tilbake opplysninger om at 

det er påbegynt oppussing av hytta. Forsikringskunden ga i første telefonsamtale med X-FORSIKRING 

beskjed om at de hadde vært på hytta for å begynne oppussing. Forsikringskunden har også forklart 

seg detaljert om oppussing/rivingsarbeidet til politiet. Det må også legges til grunn at X-FORSIKRING 

tidlig i saken hadde tilgang til politidokumentene, og gjennom dette vært kjent med 

oppussingsarbeidet. 

Forsikringskunden kan heller ikke bebreides for ikke å ha kommentert Amundsens takst hvor 

overskapene til kjøkkenet var medregnet, og uansett kan det ikke slås fast at han hadde en bevisst 

tanke om og forstod at dette skulle trekkes fra i taksten. 



Forsikringskunden og  forsikringskundens samboer har fylt ut skademeldingen etter beste skjønn, og 

de har ikke på noe tidspunkt bevisst gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger. Forsikringskunden 

og  forsikringskundens samboer hadde kun vært på hytta tre ganger tidligere, og alt innbo var i all 

hovedsak anskaffet av tidligere eier. Saksøker har fra starten av gitt utrykk for at det var vanskelig å 

anslå hva som var på hytta og de har tatt forbehold om mangler ved innlevering av skadeoppgaven. 

De har fått beskjed om at hytta var totalskadet og kan ikke bebreides for å ha oppgitt gjenstander 

som var uskadet. De har innhentet priser fra butikker med et middels prisnivå og kan ikke anklages 

for å ha oppgitt overdrevne priser.  

Forsikringskunden har funnet en rekke nye gjenstander som stod på innbolisten og som X-

FORSIKRING ikke fant ved sin utgravning. Han fant også gjenstander som ikke stod på innbolisten, og i 

tillegg er det fortsatt uidentifiserbare gjenstander som er funnet. Det kan heller ikke utelukkes at 

gjenstander har forsvunnet fra branntomta som har stått usikret fra brannen og frem til juni 2013. 

Det kan ikke utelukkes at  forsikringskunden og  forsikringskundens samboer kan ha husket feil med 

hensyn til noen av postene og at noen gjenstander kan ha blitt kastet i forbindelse med 

oppussingsarbeidet. Det er ikke nok å påvise feil. X-FORSIKRING må bevise at saksøkerne bevisst har 

gjort feil.  

X-FORSIKRING har uansett oversittet reklamasjonsplikten jf FAL § 4-14, og har mistet sin rett til å 

påberope seg svik og si opp forsikringene. Det er vist til at det gikk ti måneder fra skaden ble meldt til 

selskapet konkluderte i saken. 

Retten skal skjønnsmessig beregne erstatningen for eiendommen og innbo. Retten må legge Iversens 

takst til grunn. Det er ikke grunnlag for å gjenbruke grunnmuren. Rørleggerarbeidene som var utført 

på hytta må også erstattes. Utgiftene til prosjektering har også økt og dette må hensyntas. Samtidig 

bør man legge til 5-10 % for at forsikringstager sitter med risikoen for oppføringen. 

Innboet er i innbolisten oppgitt til 276 404 kroner. I tillegg er det funnet 31 gjenstander med verdi på 

ca. 20 000 kroner. X-FORSIKRING har også funnet 17 gjenstander med ukjent verdi. Saksøker 

aksepterer at retten foretar fradrag for de gjenstander som retten mener er feiloppført. Det skal også 

trekkes et skjønnsmessig fradrag for alder.  

Saksøker har i henhold til forsikringsvilkårene nr. 04400 pkt. 1.4 krav på å få erstatning for at de ikke 

har kunnet benytte hytta.  

Tomten skulle etter brannen vært sperret av X-FORSIKRING og selskapet må svare for 

redningskostnader jf FAL § 6-4. Forsikringskunden har betalt for sperring av tomten og utgiftene 

løper frem til bygningen blir revet. Erstatningen må derfor fastsettes som en løpende utgift. 

Forsikringstakerne er påført utgifter til sakkyndig bistand fordi de er beskyldt for svindel. Det følger 

av FAL § 6-1 at forsikringstaker skal ha full erstatning for sitt økonomiske tap, og det er fast praksis i 

forsikringsbransjen at selskapene er ansvarlig for takstutgifter. Dersom utgiftene ikke tilkjennes som 

egen erstatningspost, kreves beløpet dekket som sakskostnader. Uansett utfall av saken har saksøker 

krav på å få dekket utgifter til sakkyndige som gjelder forhold rundt brannårsaken.  



Saksøker har også krav på forsinkelsesrenter fra 11.12.2011, med tillegg av prisstigning iht. SSBs 

"Byggjekostnadsindeks for bustader." 

Subsidiært anføres det at dersom retten skulle konkludere med at saksøker bevisst har gitt uriktige 

opplysninger vil saksøkerne ha krav på delvis erstatning etter FAL § 8-1 fjerde ledd andre punktum.  

Dersom saksøkerne ikke tilkjennes sakskostnadene har de krav på rettshjelpdekning uansett utfall av 

en rettslig prosess Det forelå tvist i saken fra saksøker mottok saksøktes varsel om mulig 

avslag/avkortning/oppsigelse i februar 2012. 

Saksøkerens påstand 

 

1. X-FORSIKRING v /styrets leder dømmes til å betale forsikringskundens samboer og 

forsikringskunden erstatning for nedbrent hytte et beløp etter rettens skjønn begrenset 

oppad til kr. 1 694 418,- med tillegg av forsinkelsesrenter fra 11.12.2011 til betaling skjer, og 

med tillegg av prisstigning iht SSBs «Byggjekostnadsindeks for bustader». 

 

2. X-FORSIKRING v /styrets leder dømmes til å betale forsikringskundens samboer og 

forsikringskunden erstatning for innbo og løsøre et beløp etter rettens skjønn begrenset 

oppad til kr 276 604,90  med tillegg av forsinkelsesrenter fra 11.12.2011, til betaling skjer.  

 

3. X-FORSIKRING v /styrets leder dømmes til å betale  forsikringskundens samboer og      

forsikringskunden erstatning for sakkyndige utgifter med tillegg av forsinkelsesrente fra 

forfall til betaling skjer.  

 

4. X-FORSIKRING v /styrets leder dømmes til å betale forsikringskundens samboer og      

forsikringskunden kr. 15 000 i erstatning, med tillegg av forsinkelsesrente for at de ikke har 

kunnet benytte fritidseiendommen. 

 

5. X-FORSIKRING v /styrets leder dømmes til å dekke utgiftene til sikring av branntomta 

 

6. X-FORSIKRINGs beslutning om å nekte løpende og fremtidige kundeforhold med    

forsikringskundens samboer og      forsikringskunden kjennes ugyldig. 

 

7. X-FORSIKRING v/styrets leder dømmes til å betale    forsikringskundens samboer og      

forsikringskunden sakens omkostninger med tillegg av forsinkelsesrente fra forfall til betaling 

skjer. 

 

8.  Subididært dersom sakskostnader ikke tilkjennes: X-FORSIKRING v/styrets leder dømmes til 

å betale forsikringskundens samboer og forsikringskunden rettshjelpsdekning for 

advokatomkostninger med kr 100.000 med tillegg av forsinkelsesrente fra forfall til betaling 

skjer. 

 



Saksøktes påstandsgrunnlag 

Saksøkerne har bevisst gitt feilaktige og ufullstendige opplysninger til X-FORSIKRING i den hensikt å få 

høyere erstatningsutbetaling enn det de rettmessig hadde krav på. Saksøkerne har utvist svik i 

henhold til FAL § 8-1 fjerde ledd slik at de har mistet ethvert krav mot selskapet. 

Retten må foreta en helhetsvurdering om hvorvidt det er sannsynlig at saksøkerne har gitt uriktige 

eller manglende opplysninger. I sin løsøreoppgave har de bevisst oppgitt høyere verdi på gjenstander 

enn det de faktisk var verdt, samt at de har oppgitt løsøre som ikke befant seg i hytta da det brant.  

 

Hytta hadde enkel standard. Det er ikke tvilsomt at saksøkerne på flere gjenstander har oppgitt en 

langt høyere verdi enn det de var verdt. Det vises til at det er innhentet kvitteringer på flere av 

møblene fra selger  . Det faktum at dette gjelder mange gjenstander tilsier at det bevisst er angitt for 

høye verdier på gjenstandene.  

 

Det foreligger også sterke bevis for at saksøkerne har oppført gjenstander på innbolisten som ikke 

befant seg der på skadetidspunktet. Tore Bakken som har lang erfaring som kriminaltekniker fra 

Kripos, har foretatt en grundig utgravning av branntomta. Han har i sin rapport påpekt at det er store 

avvik mellom det som er funnet på branntomta og de gjenstander som er angitt i innbolisten. Bilder 

fra salgsprospektet sier ingenting om hvilke gjenstander som befant seg der på skadetidspunktet. Og 

det bestrides at de gjenstander som forsikringskunden har funnet i ettertid befant seg på 

eiendommen da det brant. Det anføres at gjenstandene foruten gardintrappen og Dolce Gusto 

maskinen, er plassert på tomten i ettertid, og at det er helt usannsynlig at disse gjenstandene var på 

eiendommen da det brant. De gjenstandene som burde vært funnet på brannstedet og som ikke er 

påvist av saksøker i ettertid, må ha blitt kastet av forsikringskunden og  forsikringskundens samboer.  

 

X-FORSIKRING kan ikke klandres for sin saksbehandling. Saksøkerne har fra saksbehandler fått 

tilstrekkelig informasjon til å fylle ut innbolistene. De har verken muntlig eller skriftlig gitt X-

FORSIKRING beskjed om behov for veiledning til å fylle ut listene. Skogholts beklagelser i to eposter, 

gjelder kun manglende informasjon om saksgang, og ikke manglende informasjon om løsørelister. 

Løsørelisten må også vurderes som et endelig krav. Saksøkerne har også fått mulighet til å 

kommentere konkrete funn opp mot løsørekravet, men svaret fra saksøkerne var mangelfullt og lite 

oppklarende. Bildene som forsikringskunden la ved hadde for lav oppløsning og det var ikke mulig å 

se hva han hadde tatt bilde av. 

 

Saksøkerne har også bevisst tilbakeholdt opplysninger om at det var utført rivningsarbeider på hytta. 

Forsikringskunden har gitt informasjon om at han hadde vært på hytta samme helg for å starte 

oppussing. Det anføres at oppussingsarbeid ikke tilsier omfattende rivningsarbeid og at dette er to 

forskjellige begrep. Opplysninger om rivningsarbeidet ville ha medført at de ikke ville fått erstatning 

for materialer som var revet bort. Det fremgår også klart av tekstrapporten at takstmann skal 

kontaktes dersom man finner avvik ved rapporten. Det er påfallende at  forsikringskunden har 

kommentert mangler ved Amundsens takst uten å nevne noe om manglende fratrekk for 

rivningsarbeidene.  

 

Saksøker har også tilbakeholdt opplysninger om at hytta hadde råteskader, noe som ville ha medført 

at de hadde fått erstattet bygningsdeler som stod for reparasjon eller utskiftning. 



Under Bakkens befaring ble det avdekket omfattende råteskader i gulv i flere av hyttas rom. Da deler 

av gulvet var tatt bort kunne ikke  forsikringskunden ha unngått og fått kunnskap om de omfattende 

skadene. Forsikringskunden opplyste i brev av 17.04.2012 at han hadde konstatert råteskader 

nederst på ytterveggen, men han har hele tiden fortiet om råteskadene i gulvet. I boligsalgsrapporten 

er det kun gitt en generell beskrivelse av råteskadene. Det er ikke angitt konkret hvor de er og hvor 

omfattende de er. Saksøkerne har en streng opplysningsplikt til selskapet og de må ha visst at dette 

ville få betydning for erstatningsoppgjøret. 

 

At  forsikringskunden har gitt opplysninger om rivningsarbeider til politiet har ikke betydning. 

Forsikringskunden har en selvstendig opplysningsplikt til selskapet. Utreder Øyen mottok 

ufullstendige politidokumenter først i juni 2012 og X-FORSIKRING fikk først oversendt fullstendige 

politidokumenter i april 2013. 

   

Unntaksbestemmelsen i FAL § 8-4 fjerde ledd annet punktum kan ikke anvendes. 

 

Det bestrides videre at det foreligger brudd på reklamasjonsplikten etter FAL § 4-14. Det vises til at 

saken har vært under kontinuerlig behandling og at det er foretatt undersøkelser som har vært 

nødvendige for å få forsvarlig grunnlag til å avgjøre saken. 

Dersom retten kommer til at det ikke foreligger svik, må retten legge takstmann Amundsens 

skadetakstrapport til grunn ved erstatningsutmålingen. Han er autorisert for skadetakst og har gitt en 

mer velfundert takst enn Iversen. Det skal gjøres fratrekk for gjenverdier. Rørleggerarbeidet er ikke 

godkjent og skal således ikke erstattes.  

Rettshjelp er unntatt for dekning i saker som omhandler svik jf FAL § 8-1 fjerde ledd. Dette fremgår 

også av vilkår nr. 09050 pkt. 3.8. 

For det tilfelle at retten kommer til at det ikke foreligger svik bestrider det også at det kan kreves 

både forsinkelsesrenter og kompensasjon for prisstigning. Det kun er adgang til å kreve 

forsinkelsesrenter. Det anføres også at saksøker ikke har gitt forsikringsselskapet de opplysningene 

de har trengt for å avgjøre saken. Endelig krav er først fremsatt i stevning 29.02.2012, og 

forsinkelsesrenter skal regnes fra to måneder etter at endelig krav er fremsatt jf FAL § 8-4. 

Det bestrides også at saksøker har krav på å få dekket utgifter til sakkyndige som har utredet 

brannårsak uavhengig av sakens utfall. Saksøkte kan ikke se at det finnes grunnlag for å hevde dette, 

spørsmålet om dekning av utgifter til sakkyndige vil bero på sakens utfall. 

Saksøktes påstand 

 

1. X-FORSIKRING frifinnes. 

2. Forsikringskunden og forsikringskundens samboer tilpliktes in solidum å betale sakens 

omkostninger. 

 

 

Rettens vurdering 



X-FORSIKRING har avslått  forsikringskunden og  forsikringskundens samboer krav om 

skadeserstatning under henvisning til FAL § 8-1 fjerde ledd første punktum. Bestemmelsen har slik 

ordlyd: 

 

Gir sikrede ved skadeoppgjøret bevisst uriktige eller ufullstendige opplysninger som sikrede vet 

eller må forstå kan føre til at sikrede får utbetalt en erstatning han eller hun ikke har krav på, 

mister sikrede ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i 

anledning samme hendelse. Hvis sikredes forhold bare er lite klanderverdig, bare angår en liten 

del av kravet, eller hvis det ellers foreligger særlige grunner, kan sikrede likevel få delvis 

erstatning. 

 

Regelen om bortfall av erstatningsdekning inneholder både objektive og subjektive vilkår. Det kreves 

at sikrede har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, og at opplysningene er gitt bevisst. Videre 

er det et krav om at opplysningene eller de tilbakeholdte opplysningene har betydning for 

skadeoppgjøret, og at sikrede vet eller må forstå at de opplysninger han eller hun har gitt eller 

tilbakeholder, kan føre til at han/hun får utbetalt en for høy erstatning. Det ikke noe vilkår at sikrede 

har handlet med vinnings hensikt.  

 

Sterke samfunnsmessige hensyn tilsier at forsikringstakeren mister retten til erstatning når det 

foreligger velbegrunnet mistanke om at forsikringstakeren har gitt uriktige eller ufullstendige 

opplysninger til forsikringsselskapet. På den andre siden innebærer forsikringsvik en meget alvorlig 

anklage. Bortfall av erstatningsdekning kan også få stor økonomisk betydning for forsikringstakeren 

og hans familie, noe som tilsier at forsikringsselskapene må pålegges en streng bevisbyrde for at 

forsikringstakeren har utvist svik. Det fremgår av lovens forarbeider og rettspraksis at det kreves klar 

sannsynlighetsovervekt for å konstatere svik, jf NOU 1987:24 og Ot.prp.nr.49 (1988-1989). Retten 

legger til grunn at det kreves samme beviskrav for både de objektive og subjektive vilkår i 

bestemmelsen. Det vises til Rt. 1989 s 950 hvor Høyesterett uttaler:  

 

"Det må kreves relativt klart bevis for at sikrede har opptrådt svikaktig, og også ved den rettslige 

avgrensning bør svikbegrepet reserveres for de klare tilfelle. Det må kreves at det er tale om en 

bevisst villedelse eller forsøk på det." 

 

X-FORSIKRING har påberopt seg flere forhold som selvstendige grunnlag for å nekte  

forsikringskunden og  forsikringskundens samboer erstatning. Retten vil først behandle X-

FORSIKRINGs anførsel om at saksøkerne bevisst har tilbakeholdt opplysninger at om hytta hadde 

råteskader og at de hadde igangsatt rivningsarbeider. Deretter vil retten behandle X-FORSIKRINGs 

anførsel om svik ved innlevering av innbolister/skadeskjema. 

 

Rehabiliteringsarbeider og avdekkede råteskader 

Spørsmålene retten må ta stilling til er om  forsikringskunden og  forsikringskundens samboer bevisst 

har tilbakeholdt opplysninger om at de hadde foretatt rivningsarbeider på hytta, og om de bevisst 

har tilbakeholdt opplysninger om at hytta hadde råteskader. Dersom retten kommer til at saksøkerne 

bevisst har tilbakeholdt opplysninger, må retten ta stilling til om de visste eller måtte forstå at de 



tilbakeholdte opplysningene ville føre til at de ville få utbetalt høyere erstatningsutbetaling enn det 

de hadde krav på.   

 

Retten behandler først spørsmålet om tilbakeholdte opplysninger om rivningsarbeider. Det er på det 

rene at forsikringskunden og forsikringskundens samboer samme helg som brannen, fjernet 

laminatet på gulvet fra gangen og ut til stuen, samt rev taket og veggplater i det midterste 

soverommet. De fjernet også kjøkkeninnredningen. Overskapene ble kastet, men forsikringskunden 

og forsikringskundens samboer har forklart at det beholdt underskapene. I takst fra Amundsen av 

24.10.2011 er det ikke gjort fratrekk for at disse materialene var fjernet.  

 

Forsikringskunden har i retten forklart at han i den første telefonsamtalen med Skogholt fortalte at 

de hadde vært på hytta for å pusse opp samme helg som den brant. Skogholt har i retten bekreftet at  

forsikringskunden fortalte noe om oppussing, men mener at han fortalte at de var på hytta for å 

gjøre det klart for oppussing. Skogholt stilte ikke spørsmål til forsikringskunden utover dette, men 

tolket dette som om at det skulle foretas vanlig overflatebehandling og maling. 

 

Forsikringskunden har i politiavhør samme dag som brannen ble meldt til selskapet, forklart at det 

ble utført oppussingsarbeid den aktuelle helgen. Han har i avhøret forklart at hadde fjernet laminatet 

på gulvet fra gangen og ut til stuen og at han hadde revet tak og veggplater i det midterste 

soverommet. På telefon 07.12.2011 ga forsikringskunden beskjed til Skogholt om at de hadde 

engasjert en arkitekt for å tegne endringene på hytta. Skogholt sendte 13.12.2011 en epost til 

forsikringskunden hvor hun ba om tegninger for de planlagte endringene. Hun spurte også om det 

var søkt om byggetillatelse av kommunen, og om når planlagt oppstart var. Denne eposten synes å 

være besvart av forsikringskunden på telefon, men tegningene ble først oversendt i januar 2012.  

 

X-FORSIKRING har anført at det ikke har betydning hva  forsikringskunden har sagt til politiet, da han 

har en selvstendig opplysningsplikt selskapet. Retten er i utgangspunktet enig i dette, men påpeker 

at det er forsikringskundens subjektive forhold som skal vurderes. Etter rettens syn hadde ikke  

forsikringskunden grunn til å tro at informasjonen han ga i avhør til politiet ikke var kjent for 

selskapet. Retten viser til at X-FORSIKRING i sitt brev av 07.02.2012 viser til innhentede 

politidokumenter, og at Skogholt i epost av 07.12.2011 viser til at hun har sjekket med politiet med 

jevne mellomrom, og at X-FORSIKRING avventer hva politiet gjør med saken. Det er uten betydning 

for vurderingen av  forsikringskundens subjektive forhold at det er skrivefeil i brevet av 07.02.2012, 

og at Øyen først fikk politidokumentene i juni 2012. På bakgrunn av opplysningene selskapet selv har 

gitt til  forsikringskunden, finner retten det sannsynlig at  forsikringskunden trodde at X-FORSIKRING 

satt med opplysningene fra avhøret allerede i begynnelsen av desember 2011. 

 

Etter rettens syn hadde det også vært naturlig av Skogholt å stille spørsmål til  forsikringskunden da 

han fortalte at de hadde vært på hytta startet oppussingsarbeider. Skogholt har også i retten erkjent 

at hun i ettertid ser at hun burde ha gjort dette.  forsikringskunden har i flere eposter etterlyst mer 

informasjon fra selskapet, og etter bevisførselen synes det som om manglende kommunikasjon 

mellom forsikringstaker og forsikringsselskapet har preget saken helt fra skaden ble meldt. Skogholt 

har i retten forklart at X-FORSIKRING har lagt om rutinene og at de i dag har bedre rutiner i forhold 



hvilken informasjon de gir. Retten finner det sannsynlig at manglende kommunikasjon mellom 

saksøkerne og X-FORSIKRING har medført en betydelig fare for misforståelser.  

 

X-FORSIKRING synes også å ha hatt manglende og dårlige saksbehandlingsrutiner. Korrespondansen 

mellom Forsikringskunden og Skogholt har foregått både på telefon og epost, og flere av de 

fremlagte epostene synes kun å ha vært besvart på telefon. Retten bemerker at det ikke er sikret 

notoritet på det som er sagt på telefon mellom Skogholt og forsikringskunden. Skogholt har vist til at 

hun har notert hva som er sagt i telefonsamtalene, men notatene synes å være mangelfulle. Etter 

rettens syn må X-FORSIKRING bære risikoen for det dette. Selskapet har bevisbyrden for at sikrede 

har tilbakeholdt opplysninger, og retten kan ikke se at X-FORSIKRING har ført tilstrekkelig bevis for at 

opplysningene om oppussingsarbeidene bevisst er tilbakeholdt av forsikringskunden og  

forsikringskundens samboer.  

 

Retten bemerker at det kan synes påfallende at forsikringskunden ikke bemerket at det ikke var gjort 

fradrag for overskapene til kjøkkeninnredningen i Amundsens takst. Særlig med tanke på at han 

kommenterte andre mangler ved taksten. Retten er allikevel av den oppfatning at dette i seg selv 

ikke tilsier at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at  forsikringskunden bevisst har 

tilbakeholdt opplysningene. Retten har lagt til grunn  forsikringskunden hadde en oppfatning av at X-

FORSIKRING var klar over at det hadde foretatt oppussing og rivningsarbeider.  Det kreves klar 

sannsynlighetsovervekt for at opplysningene er forsettlig tilbakeholdt, og retten mener at dette 

forhold kun er uaktsomt, og også trolig skyldes kommunikasjonssvikten mellom Skogholt og  

forsikringskunden.  

 

Retten går så over til spørsmålet om saksøkerne bevisst har tilbakeholdt opplysninger om råteskader. 

Det er på det rene at hytta hadde store råteskader i vegger og gulv. I boligsalgsrapporten er det 

beskrevet at det er tydelige råteskader på det utvendige panelet og i bjelkelaget. Både ytterveggene 

og bjelkelaget er i rapporten klassifisert med tilstandsgrad 3 som tilsier "kraftige symptomer (også 

sammenbrudd og total funksjonssvikt)". I boligsalgsrapporten er det blant annet på denne bakgrunn 

gjort et betydelig fradrag på kr 410 000 i byggekostnadene.  

 

Takstmann Gaute Amundsen innhentet salgsprospektet med tilhørende boligsalgsrapport forut for 

den foreløpige taksten i oktober 2011. Skogholt hadde også tilgang til denne, og har forklart at hun 

leste boligsalgsrapporten. Forsikringskunden har forklart at råteskadene ikke var mer omfattende 

enn han forventet ut i fra boligsalgsrapporten. Retten finner det påfallende at Skogholt som hadde 

lest boligsalgsrapporten ikke nevnte eller stilte spørsmål rundt råteskadene til  forsikringskunden. 

Hun nevnte heller ingenting om råteskadene til Amundsen, noe som i alle fall ville vært naturlig å 

nevne før han skulle foreta sin andre takst. På bakgrunn av at  forsikringskunden var kjent med at 

selskapet og Amundsen satt med informasjon om råteskadene, finner ikke retten at det heller ikke 

foreligger sannsynlighetsovervekt for at han bevisst har tilbakeholdt opplysninger om råteskadene.  

 

Retten finner også grunn til å bemerke at det uansett er tvilsomt om opplysningene ville hatt 

betydning for erstatningsoppgjøret. Riktignok fremgår det av forsikringsvilkårene at det vil bli foretatt 

fradrag for råteskader, men Amundsen har forklart at hans erfaring er at mindre råteskader ikke 



trekkes fra ved totalskader, noe Skogholt også har bekreftet. Retten trenger imidlertid ikke ta stilling 

til dette da retten ikke finner det bevist at forsikringskunden bevisst har tilbakeholdt opplysningene. 

 

Opplysningene i innbolisten 

Spørsmålet for retten er om det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at saksøkerne har gitt 

uriktige og/eller ufullstendige opplysninger i innbolisten, og deretter om det foreligger klar 

sannsynlighetsovervekt for at forsikringskundens samboer og  forsikringskunden var klar over at de 

ga uriktige eller ufullstendige opplysinger, jf FAL § 8-1 fjerde ledd annet punktum. Retten vil først ta 

stilling til om forsikringskunden og  forsikringskundens samboer har oppgitt for høy verdi på en rekke 

av gjenstandene. Deretter vil retten ta stilling til om de har oppgitt gjenstander i innbolisten som ikke 

befant seg i hytta da det brant. 

 

Overdrevent krav  

X-FORSIKRING har anført at forsikringskundens samboer og  forsikringskunden har oppgitt for høye 

priser på en rekke gjenstander. Dette gjelder hjørnesofaen med en oppgitt verdi på 19 995 kroner, 

spisestuebord med tilhørende stoler med en oppgitt verdi på 15 995 kroner, to ørelappstoler til en 

oppgitt verdi på 8 990 kroner og en tuba med en oppgitt verdi på 11 500 kroner.  

 

X-FORSIKRING har innhentet kvitteringer fra tidligere eier som viser at sofaen, spisestuebordet og 

stolene ble kjøpt for henholdsvis 10 600, 3 500 og 4 600 kroner i 1993.  Ekstern utreder for X-

FORSIKRING, Sigmund Øvland, har forklart at X-FORSIKRING har tatt utgangspunkt i hva gjenstandene 

ble kjøpt for i 1993 og lagt til en prisstigning på 43 %. Slik retten har forstått Øvland mener han at det 

vil være en uriktig opplysning dersom man angir en høyere pris enn dette. Øvland har også fått 

informasjon fra tidligere eier at tubaen som er angitt i innbolisten med en verdi på 11 500 kroner, 

egentlig er en baryton som hennes mann kjøpte på loppemarked for 100 kroner. 

 

Ettersom  forsikringskunden og  forsikringskundens samboer ikke selv har kjøpt inn disse møblene 

mener retten at man ikke kan legge Øvlands utgangspunkt til grunn for hva som vil være riktige eller 

uriktige opplysninger. Forsikringskunden og  forsikringskundens samboer må vurderes ut i fra de 

forutsetninger de hadde når de fylte ut innbolisten. De hadde kjøpt hytta kort tid før brannen og 

hadde kun vært der tre ganger tidligere. Hytta ble kjøpt med innbo, og allerede i den første 

telefonsamtalen med Skogholt ga  forsikringskunden utrykk for at han av denne grunn syntes det var 

vanskelig å fylle ut løsørelistene. Skogholt ba ham fylle ut etter beste evne og ga råd om at de burde 

ta for seg rom for rom. Ved oversendelsen av innbolisten har  forsikringskunden på nytt informert at 

de fant det vanskelig å anslå alder på innboet og de tok også et generelt forbehold om mangler i 

løsørelisten. 

 

Kort tid etter brannen tok forsikringskunden kontakt med selger i et forsøk på å få opplysninger fra 

henne. Forsikringskunden har forklart at Frydelund ble svært beveget av å snakke om hytta, og at 

han derfor ga opp å snakke mer om innboet med henne. Ved utfylling av innbolisten tok de derfor 

utgangspunkt i salgsprospektet. Prisene er innhentet med utgangspunkt i tilsvarende møbler som de 

fant på internettbutikken til Fagmøbler og i butikkene MaX-forsikringbo og Møbelringen. Det er på 

det rene at forsikringstaker skal oppgi nypris for tilsvarende vare i innbolisten, og at det er 



forsikringsselskapet som skal foreta aldersfradrag i ettertid. Retten har fått fremlagt et bilde av 

sofaen som er oppført fra Fagmøbler, og ut i fra bildet kan man se at sofaen i prospektet ligner på 

sofaen på bildet. I følge informasjon fra Frydenlund kostet sofaen 10 995 kroner i 1993. Legger man 

til 43 % prisstigning vil heller ikke prisen være langt unna den oppgitte verdi på 19 995 kroner. Et visst 

slingringsmonn må det være og man kan ikke forvente at helt "riktig" pris skal angis.  

 

Isolert sett er det en uriktig opplysning å angi en baryton som en tuba. Allikevel foreligger det ikke 

sannsynlighetsovervekt for at denne opplysningen er gitt bevisst uriktig av  forsikringskunden og  

forsikringskundens samboer. Som nevnt hadde de bare vært på hytta tre ganger tidligere, og de har 

forklart at de ikke kjennskap til slike instrumenter fra før. Retten finner det således forståelig at de 

har forvekslet instrumentene. Forsikringskunden og  forsikringskundens samboer søkte etter tubaer 

på Finn.no. Prisen på nettet varierte fra 5000 – 30 000 kroner, og de oppga derfor en pris som lå i 

middelsjiktet. Instrumentene ligner på hverandre og selv om det er stor forskjell på størrelsen er 

dette ikke lett å se ut fra bildene på Finn.no. Retten finner på denne bakgrunn at det ikke bevisst er 

oppgitt for høy pris. 

 

X-FORSIKRING har gjort et poeng ut av at saksøkerne har benevnt to Budal stoler som ørelappstoler. 

Retten bemerker at man ikke kan legge til grunn at man bevisst har gitt uriktige opplysninger bare på 

grunn av at man har gitt feil angivelse av type stol. I tillegg bemerkes det at det ikke er stort avvik 

mellom prisen fra 1993 med tillegg av prisstigning, og  forsikringskundens oppgitte pris.  

 

Frydenlund betalte 3 500 kroner for spisestuebordet med stoler i 1993. Nå som man vet fasiten kan  

forsikringskundens og  forsikringskundens samboers prisangivelse synes noe høy. Etter rettens syn 

kan man ikke på denne bakgrunn slutte at  forsikringskunden og  forsikringskundens samboer har 

hatt en bevisst tanke om å lure selskapet. De hadde ikke fasiten på hva spisestuemøblementet var 

verdt, og prisen er oppgitt ut i fra prisen på et tilsvarende furubord fra Fagmøbler. Retten vil også 

bemerke at butikkene som  forsikringskunden og  forsikringskundens samboer innhentet priser fra 

har et middels prisnivå, og er ikke butikker som kan beskrives å være møbler fra øverste sjikt slik X-

FORSIKRING har anført.  

 

Ut fra at  forsikringskundens og  forsikringskundens samboers forutsetninger for å fylle ut en "riktig" 

liste var godt kjent for X-FORSIKRING, fremstår det som påfallende at saksbehandler ikke selv 

kontaktet saksøkerne og ga utrykk for at hun mente at prisen for disse møblene kunne synes å være 

noe høyere enn reell verdi. Rettens syn forsterkes med tanke på at  forsikringskunden og  

forsikringskundens samboer faktisk tok forbehold om mangler da de sendte listen. At X-FORSIKRING 

tolker dette på en slik måte at dette kun gjelder forbehold om at det kunne mangle gjenstander på 

listen, er for retten uforståelig. Retten vil anta at det i en annen sak vil være naturlig å kommunisere 

bedre med forsikringstageren og stille spørsmål vedrørende de poster som eventuelt var uklare. 

Mistanken om at  forsikringskunden og  forsikringskundens samboer skal ha påtent brannen synes å 

ha oppstått tidlig i saksbehandlingen, og retten finner grunn til å stille spørsmål om denne mistanken 

har preget saksbehandlingen i så stor grad at X-FORSIKRING at de ikke har behandlet  

forsikringskunden og  forsikringskundens samboer som andre forsikringstakere, og at de ikke har fått 

muligheten til å rette opp feil og misforståelser som en vanlig saksbehandling innebærer.  



 

Etter dette mener retten at det verken hver for seg eller samlet er klar sannsynlighetsovervekt for at  

forsikringskunden og  forsikringskundens samboer bevisst har overdrevet verdien på gjenstandene i 

innbolisten.  

 

Manglende gjenstander 

Det første spørsmålet retten må ta stilling til er om det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at  

forsikringskunden og  forsikringskundens samboer har oppgitt gjenstander på innbolisten som ikke 

befant seg på eiendommen da den brant. Deretter må retten eventuelt ta stilling til om  

forsikringskunden og  forsikringskundens samboer bevisst har gitt uriktige opplysninger. 

 

Øyen og Bakken foretok utgravning av 31.01.2012. De har begge lang erfaring i henholdsvis politiet 

og Kripos. Bakken har i rapport av 15.03.2012, konkludert med at det er påvist store avvik mellom 

det som er funnet i branntomten sammenlignet med hva saksøkerne har oppført i innbolisten.  

 

I rapporten er det påpekt at følgende gjenstander ikke er funnet på branntomten: åtte pynteputer, to 

afghanske gulvtepper, fire ullpledd, bestikk, tre kniver, fem kjeler, en gryte, to stekepanner,  

kaffetrakter av merket Moccamaster, bakevekt, fiskespade, håndmikser, tv kanne, vannkoker, 

eggedeler, tesil, boksåpner, flaskeåpner, kjøkkenbord, kjøkkensofa, fem kopphåndklær, to 

madrasser, overmadrass, klesskap, seks sengesett, seks sommerdyner, seks puter, sengeteppe, to 

puffer, seks stolputer , to regndresser, to par slagstøvler, Bergans skalljakke, Snickers jakke og bukse, 

snekkervest, to Hitachi batteridriller, roterende laser, leica avstandsmåler, feinsag, verktøykasse med 

verktøy, biltema verktøy, fiskestang, fiskeutstyr, håndklær, gardintrapp, Dolce Gusto kaffemaskin, 

samt at det heller ikke er funnet glass, kopper og dekketøy i det antall som er beskrevet i 

skadeoppgaven.  

 

I tillegg er det blant annet bemerket at det er oppført et helt peissett, men at det kun er funnet en 

ildrake, at det kun er funnet en av to oppgitte støvsugere, samt at sengen som er funnet måler 110X-

forsikring 205, mens det er oppgitt at sengen skal være 150 cm bred.  

 

 forsikringskundens samboer og  forsikringskunden har som nevnt forklart at de har benyttet 

prospektet for å føre opp gjenstander på innbolisten. Alle gjenstandene fulgte med hytta, foruten en 

Dolce Gusto kaffemaskin, klær og verktøy som de selv hadde tatt med. Før de startet oppussingen 

pakket  forsikringskundens samboer alt kjøkkenutstyr i pappesker. Både underskap og overskap på 

kjøkkenet ble demontert. Underskapene hadde de planlagt å gjenbruke, og disse ble derfor satt i 

stua. Kjøkkensofaen og kjøkkenbordet ble også demontert og plassert i stua. Begge soverommene 

ble ryddet og køyesengen på det minste rommet ble kastet, mens dobbeltsengen ble demontert og 

satt i stuen. Skapene fra soverommene ble også satt i stuen. Videre har  forsikringskundens samboer 

forklart at hun hang regntøy og jakker til tørk over spisestolene i stua, og at resten av tekstilene som 

sengetøy og stolputer ble lagt i sofaen. 

 

Frydenlund har vitnet i retten og bekreftet at alt som var avbildet i prospektet fulgte med hytta ved 

salget. Av bildene kan man se at det fulgte med en dobbeltseng med to madrasser, kjøkkenbord, 



kjøkkensofa, et teppe med afghansk utseende, kaffetrakter, bakevekt, et rosa ullpledd, sju eller åtte 

pynteputer. I tillegg har Frydenlund forklart at det fulgte med vinglass, melkeglass, drammeglass og 

longdrinkglass. Hun har anslått at det til sammen var ca. 30 glass. Videre har hun forklart at det fulgte 

med servise med tolv deler av hver del, og at dette var middagstallerkener, kaketallerkener, 

frokosttallerkener, eggeglass, kaffekopper og to til tre serveringsfat. Det skal også ha fulgt med 

bestikk, flere kniver, kaffetrakter, to stekepanner, flere kjeler, en gryte, fiskespade, eggedeler, 

boksåpner, flaskeåpner, koppehåndklær, to skap, madrasser til senger av skumplast, en sommerdyne 

og muligens ett laken og to dynetrekk. Frydenlund har i retten også forklart at sengen var 150 cm 

bred, men at det var lagt ut planker ut mot veggen slik at det var plass til to madrasser på 90 cm.  

 

Forsikringskunden har i ettertid selv vært og foretatt undersøkelser på branntomta. Allerede første 

gang i februar 2012 skal han ha funnet en rekke gjenstander og rester av gjenstander som ikke var 

funnet og/eller registeret av X-FORSIKRING. Forsikringskunden har fotografert gjenstandene og 

bildene er vedlagt i brevet som forsikringskunden sendte som svar på Sigmund Øvlands brev av 

02.05.2012. Forsikringskunden har også vært flere ganger vært på branntomta sammen med tidligere 

politimann og brannetterforsker Johan Egil Storsveen. I tillegg til å utrede brannårsak har Storsveen 

foretatt en gjennomgang av gjenstandene som forsikringskunden har funnet og registret og 

fotografert disse. Storsveen foretok også utgravning av brannrestene 10.06.2013, og det ble da 

benyttet murskje og skuffe.   

 

Storsveen har i sin rapport av 18.06.2013 påpekt at det synes som X-FORSIKRING har funnet en del 

gjenstander som de ikke har registrert. Videre har han kommentert at rapporten til Bakken synes så 

være noe mangelfull. Det er vist til at det blant annet ikke tatt foto av og gitt beskrivelse av hvor de 

enkelte gjenstander er funnet i hytta. Storsveen påpeker også at til tross for at det registret flere 

typer verktøy som er oppført på innbolisten, har Bakken registret dette under rubrikken "funn som 

ikke er anført".  

 

Gjenstandene som  forsikringskunden har funnet er rester av er et rosa ullpledd, rester av fiskeutstyr, 

rester av noe som kan synes så være en fiskestang, rester av noe han mener er to batteridriller, 

emballasje fra Biltema verktøy, rester av en roterende laser og en større mengde verktøy enn det 

som er påvist av Bakken. Det er også funnet rester av noe som er anført å kunne være rester fra 

klesskap. Gardintrappen ble også funnet uskadet under verandaen. Videre har han påpekt at det i 

bildene som Bakken og Øyen har tatt er avbildet en jakke og en rist som hører til en Dolce Gusto 

kaffemaskin. Forsikringskunden har også funnet en del uidentifiserte rester som det ikke har vært 

mulig å anslå hva er.  

 

X-FORSIKRING har i ettertid erkjent at de har funnet en del av kaffemaskinen og at ikke fant 

gardintrappen som lå under verandaen. De mener også at det er funnet deler av en jakke, men 

mener at jakken som er avbildet er kastet da den ble funnet sammen med søppel. X-FORSIKRING 

bestrider heller ikke at noen av gjenstandene er avbildet på  forsikringskundens og Storsveens bilder, 

men hevder at siden disse ikke er funnet av X-FORSIKRING, så må disse gjenstandene ha blitt plassert 

på tomten i ettertid.  

 



For retten fremstår X-FORSIKRINGs anførsel om at noen har brent gjenstander og plassert rester på 

tomten i ettertid som usannsynlig. Etter bevisførselen fremstår det som mer sannsynlig at det er 

Bakken og Øyen som har oversett restene under sin utgravning. Som et eksempel viser retten til at 

Bakken har forklart at han ikke fant spor av pynteputene i brannrestene. På spørsmål fra retten 

utelukket han at han kan ha oversett disse restene under utgravningen. Forsikringskunden har i 

retten fremvist et bilde tatt etter brannen, hvor man tydelig kan se rester av en pyntepute med 

samme mønster som en av putene i prospektet. Retten finner det helt usannsynlig at  

forsikringskunden skal ha tatt med puten hjem før brannen, oppført denne på innbolisten for å få 

høyere erstatning og deretter brent puten og plassert restene på hytta etter brannen. Retten mener 

at X-FORSIKRINGs anførsel viser at selskapet ikke har tatt den strenge bevisbyrden innover seg. 

Riktignok vil et slikt scenario være mulig, men skal dette legges til grunn kreves det klare bevis og 

ikke bare antagelser. 

 

Det er etter rettens syn således grunn til å stille spørsmål rundt grundigheten av utgravningen. 

Retten viser til at det under utgravningen ble funnet og avbildet en rist som i ettertid har vist seg å 

stamme fra en Dolce Gusto kaffemaskin. Øyen og Bakken har imidlertid kun tatt bilde av gjenstanden 

uten å ha foretatt undersøkelser om hva denne risten eventuelt skulle høre til. Deretter har de 

konkludert med Dolce Gusto maskinen er feiloppført på skadelisten. Det er også flere andre ting som 

er uidentifisert etter utgravningen. Blant annet har Bakken konkludert med at de ikke funnet noen 

roterende laser av det merket som  forsikringskunden har oppført på innbolisten. I bildematerialet 

som er fremlagt for retten synes det som et av bildene er av deler fra en roterende laser, som 

riktignok må være av et annet merke. Retten finner det påfallende og uheldig at det er truffet 

konklusjoner uten å holde muligheten åpen for at de uidentifiserte gjenstandene kan være en av 

gjenstandene som er oppført på innbolisten.  

 

Videre vises det til at Bakken i rapporten viser til at det ble funnet seks av 24 kleshengere hengende 

på hattehyllen. Når Bakken ble konfrontert med dette i retten, forklarte han at han var sikker på at 

han ikke hadde funnet noen kleshengere. Han forklarte at han hadde ment kleskroker og at han ved 

en feil hadde benyttet betegnelsen kleshengere. I retten fremviste  forsikringskunden fremviste et 

bilde som han hadde tatt av hattehyllen etter brannen hvor det hang flere kleshengere. Riktignok er 

det teoretisk mulig at  forsikringskunden kan ha plassert disse kleshengerne på hattehyllen etter 

brannen, men retten finner det langt mer sannsynlig at Bakken ikke brukte feil betegnelse i 

rapporten, og at han faktisk fant kleshengerne. I rapporten har Bakken også skrevet at skalljakken 

ikke er funnet. Etter at X-FORSIKRING ble gjort oppmerksom på et bilde hvor det synes å være en 

jakke, har X-FORSIKRING erkjent at jakken kan være funnet, men har anført at den må være kastet 

siden den lå sammen med en pose med søppel i entreen. Retten vil bemerke at disse to funnene sett 

i sammenheng finner det mer sannsynlig at jakken har hengt på en kleshenger på hattehyllen i 

entreen og at den har falt ned på gulvet under brannen, enn at  forsikringskunden og   

forsikringskundens samboer hadde tatt med jakken til hytta for så å kaste den i søppelet.  

 

Bevisføringen har også reist spørsmål i relasjon til hva som man må forvente å finne spor av etter 

brannen. Det er på det rene at flere av gjenstandene som X-FORSIKRING påpeker mangler er avbildet 

i prospektet, og det er uomtvistet at disse var med når hytta ble solgt. X-FORSIKRING har ikke 



bestridt dette, men har anført at det meste skal kunne påvises i brannrestene og at  

forsikringskunden og  forsikringskundens samboer må ha kastet gjenstandene etter at de tok over 

hytta. På den andre siden har Storsveen konkludert med at en del av gjenstandene som er oppført på 

skadelisten kan være vanskelig å finne i brannrestene. Han har blant annet påpekt at en liten 

avstandsmåler kan være vanskelig å identifisere i brannrestene. Han har også bemerket at 

verktøykassen som er oppgitt på innbolisten skal være av plast, og at den derfor sannsynligvis er 

brent opp. I retten har også Storsveen forklart at dersom tekstilene lå utildekket på sofaen, er det 

sannsynlig at de har brent bort. Dersom klærne var hengt til tørk over stolryggene, er det lite 

sannsynlig å finne rester etter klærne. Storsveen har også uttalt at det ikke er usannsynlig at puffene 

og slagstøvlene kan ha brent bort og at dersom madrassene var av skumplast og det var god 

lufttilgang under brannen, kan man ikke med sikkerhet si at man ville ha funnet rester etter dem.  

 

Etter rettens mening kan man heller ikke kan utelukke at noe er borttatt fra brannrestene. Tomten 

stod usikret fremt til juni i år, og det tok nesten fire måneder før utgravningen ble foretatt. I pålegget 

om sikring av tomten fra Svelvik kommune fremgår det også at barn har lekt i brannruinene. Bakken 

har i sin rapport redegjort for at arealene rundt hytta ikke ble vurdert på grunn av at de var dekket 

med snø, og at det ikke hadde vært bevegelse på eiendommen siden snøfallet. Bakken har ikke angitt 

noe om tidspunkt for snøfallet, og det kan således ikke utelukkes at uvedkommende har vært inne på 

hytta og borttatt gjenstander etter brannen og før snøfallet. Som eksempel kan det nevnes at 

feinsagen verken er funnet av Bakken eller Storsveen. Både Storsveen og Bakken er enig i at rester 

skulle vært funnet etter denne. I følge  forsikringskunden stod den plassert i en boks i gangen da de 

dro fra hytta før brannen. Gangen er et av de minst brannskadde områdene på hytta, og retten kan 

ikke utelukke at den har vært uskadd, og at den har blitt borttatt i ettertid.  

 

Bakkens konklusjon må også etter rettens syn ses i lys av at han i samme rapport har konkludert med 

at brannen må være påsatt. Bakken har i rapporten også utelukket at bar ild i utepeisen kan være 

brannårsak uten noen videre begrunnelse. SINTEF har imidlertid konkludert med at dette er 

sannsynlig brannårsak, og Storsveen har i retten forklart at han etter ti minutter på brannstedet ble 

skeptisk til at brannen var påtent. Storsveen finner det også uforståelig at Bakken konkluderer med 

at bar ild i utepeisen kan utelukkes som brannårsak. Retten vil bemerke at det kan være grunn til å 

stille spørsmål om Øyens og Bakkens arbeid på branntomten har vært preget av at de hadde en 

oppfatning av at saksøkerne selv hadde tent på hytta, og retten kan ikke se bort i fra at det foreligger 

en fare for at dette kan ha påvirket deres evne til å foreta en objektiv undersøkelse.  

 

Innbolisten må allikevel være uriktig på noen punkter. På bakgrunn av Frydenlunds forklaring finner 

retten at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at det kun var en dyne på hytta, kun ett ullpledd 

og færre enn seks sengesett. Storsveen er enig med Bakken i at dersom det var bestikk, kniver, kjeler 

og stekepanner på branntomten så skulle disse ha blitt gjenfunnet. Det foreligger således 

sannsynlighetsovervekt for at det kun var en kjele på hytta da det brant, og at bestikket muligens var 

blitt kastet. Forsikringskunden og  forsikringskundens samboer har også erkjent at de ved den feil 

førte opp to støvsugere og at de de husket feil ved at det ikke var noen vannkoker på hytta og at det 

kun var et teppe. De har også ført opp en håndmikser som viste seg å være en hjulvisp. Det er også 

på det rene at  forsikringskunden og  forsikringskundens samboer har oppgitt at det var 



springfjærmadrasser på hytta, mens det i virkeligheten var skumplastmadrasser. Videre foreligger 

det sannsynlighetsovervekt for at den roterende laseren som er oppgitt i innbolisten er av et annet 

merke enn den som var på hytta.  

 

Retten mener allikevel at beviskravet for bevisst manipulasjon og feilføring i listene ikke er oppfylt. 

For retten fremstår det som om feilene i innbolisten heller skyldes misforståelser og utslag av dårlig 

hukommelse, enn bevisst svikaktig opptreden. Som nevnt må de bedømmes ut i fra sine 

forutsetninger da de fylte ut listen.  forsikringskundens samboer har forklart at hun antok at siden 

det var seks sengeplasser på hytta regnet hun med at det seks dyner med tilhørende puter, seks 

håndklær og seks sengesett. Retten mener at dette er en rimelig forklaring med tanke på at de kun 

hadde vært på hytta tre ganger.  Det er også usannsynlig at de bevisst har oppgitt to støvsugere av 

samme merke og med samme pris for å oppnå høyere erstatning. Det bemerkes at ingen innbolister 

kan forventes å være helt korrekte, og at det må være noe rom for å oppgi feil gjenstander og feil 

merker. Ut i fra omstendighetene finner retten det også sannsynlig at  forsikringskunden og  

forsikringskundens samboer trodde at de fremdeles var i en prosess som åpnet for korreksjoner. Det 

faktum at de tok forbehold om mangler da de sendte innbolisten tyder på dette. Igjen er retten 

tilbake til at X-FORSIKRING burde har diskutert innbolisten muntlig med saksøkerne. Etter dette 

finner retten det klart at X-FORSIKRING ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at saksøkerne 

bevisst har gitt uriktige opplysninger. 

 

I forhold til X-FORSIKRINGs anførsel om at flere av gjenstandene ikke skulle vært ført på listen fordi 

de viste seg å være uskadet, vil retten bemerke at  forsikringskunden og  forsikringskundens samboer 

fikk beskjed om at hytta var totalskadd og at innbolisten er skrevet før  forsikringskunden og  

forsikringskundens samboer hadde adgang til hytta. Det faktum at det har besiktiget hytta fra utsiden 

før de leverte innbolisten, endrer ikke rettens syn. De har kun sett hytta på avstand, og selv om noe 

av utemøblementet er synlig kan de ikke vite at det er uskadd. Retten bemerker at smijernstolene 

som stod ved inngangsdøren heller ikke er tatt med i skadeoppgaven  

 

X-FORSIKRING har ikke ført tilstrekkelig bevis for å konstatere klar sannsynlighetsovervekt for at 

saksøkerne bevisst har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til X-FORSIKRING. Saksøkerne har 

således krav på erstatning i henhold til forsikringsavtalen. På bakgrunn av rettens konklusjon har ikke 

X-FORSIKRING anledning til å si opp alle løpende forsikringer med  forsikringskundens samboer og  

forsikringskunden jf  FAL § 8-1 siste ledd. X-FORSIKRINGs beslutning om å si opp alle løpende 

skadeforsikringer er således ugyldig. Retten kan heller ikke se at de har noen rett til å nekte 

fremtidige kundeforhold. 

 

Med det resultat som retten er kommet til er det ikke påkrevd å gå inn på reklamasjonsspørsmålet i 

FAL § 4-14. 

 

Erstatningskravet for bygningen og innbo 

Saksøker har bedt retten utmåle en skjønnsmessig erstatning for hytta og innbo. Av 

forsikringsbeviset fremgår det at saksøkerne har forsikring for fritidshus med hussoppforsikring. Det 

fremgår av forsikringsvilkårene i vilkår nr. 04400 punkt 3.1 at erstatning skal settes til hva det på 



skadedagen ville kostet å gjenskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ting til samme 

formål (gjenskaffelsesprisen).   

 

Det følger direkte av vilkårene i forsikringsavtalen vilkår 04400 pkt. 1.3 og vilkår 09988 pkt. 5.4 at 

dekningen omfatter påløpte ekstrautgifter på grunn av prisstigning i perioden fra skadedato fram til 

tidspunkt for gjenoppføring av hytta og at prisstigningen skal beregnes i forhold til prisnivået på 

skadedagen med tillegg av prisstigning i henhold til Statistisk Sentralbyrås "Byggjekostnadsindeks for 

bustader". Videre følger det av vilkår 09000 pkt. 3 at sikrede har krav på renter av erstatningen i 

samsvar med reglene i FAL § 8-4.  

 

Av Fal § 8-4 første ledd følger det at sikrede har krav på renter fra to måneder etter at melding om 

forsikringstilfellet er sendt forsikringsselskapet. X-FORSIKRING har anført at endelig krav først er 

fremsatt i stevning av 29.02.2013, og at forsinkelsesrentene først skal begynne å løpe fra 29.04.2013 

jf FAL § 8-4 fjerde ledd.  Dette har de begrunnet med at saksøker selv har sagt at innbolisten ikke var 

ment som endelig krav, og at saksøker har brukt en del tid på å fremskaffe etterspurte opplysninger 

som var nødvendige for at saksøkte skulle kunne ta stilling til saken.  

 

Muntlig melding om forsikringstilfellet ble gitt 11.10.2011. Ut i fra det som retten har bemerket om 

X-FORSIKRINGs saksbehandling i saken kan ikke retten se at sikrede har forsømt sin opplysningsplikt. 

Det at de har tatt forbehold på skadeskjema om at det kan foreligge mangler endrer ikke rettens syn, 

og retten finner at rentene skal påbegynne å løpe fra 11.12.2011.  

 

Gjenoppføringskostnader for hytta 

Hytta var fullverdiforsikret. Av forsikringsvilkårene følger det at erstatningen skal settes til hva det vil 

koste å gjenoppbygge tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende bygning. X-FORSIKRINGs 

takstmann Amundsen har i sin siste takst anslått at det vil koste 1 217 886 kroner ink. mva å 

gjenoppbygge hytta, mens takstmann Iversen som er engasjert av saksøker har anslått 

gjenoppbyggingsprisen til 1 694 429 kroner ink. mva.  

 

Amundsen har lagt til grunn en gjenoppføringspris på 976 739 kroner eks mva. Summen er inkludert 

utgifter til prosjektering. Han mener at grunnmuren og verandaen kan gjenbrukes og har således 

foretatt et fradrag på 201 225 kroner eks mva. for disse verdiene. I tillegg mener han at utgiftene til 

riv og rydd vil påløpe til 92 810 kroner eks mva, og at det må legges til 105 985 kroner eks mva for 

påbud som gjelder krav fra offentlige myndigheter.  

 

Iversen har anslått samme gjenoppføringspris som Amundsen, men mener at det vil påløpe høyere 

utgifter til prosjektering, og har lagt til et tillegg på 30 000 kroner eks mva. Han har vist til at 

utgiftene til prosjektering har økt vesentlig de siste årene. Iversen mener videre at grunnmuren og 

deler at terrassen ikke er egnet til gjenbruk og at gevinsten med gjenbruk er liten. I tillegg mener 

Iversen at sikrede skal ha erstatning på 40 000 kroner eks mva. for at det var utført rørleggerarbeid 

på hytta til tross for at det ikke foreligger lovlig tilkobling. Iversen mener også at utgiftene til riv/rydd 

bør ligge på det samme som Amundsen, selv om man ikke gjør fradrag for grunnmuren. Iversen har 

forklart at kostnadene ved rivning blir vesentlig større når deler skal gjenbrukes, og mener at 



Amundsen ikke har tatt dette i betraktning ved sitt prisoverslag. Skal muren brukes må det også 

utføres en avretting /oppgradering av muren og hytta må rives for hånd, mens det normale er bruk 

av maskin. Hoveddelen av den estimerte riv/rydd posten på 92 810 kroner vil måtte brukes på 

transport og levering av avfallet og ikke arbeidet. Videre har Iversen lagt til 110 000 kroner eks. mva i 

kostnader for usikkerheten som foreligger fordi forsikringstaker skal stå for jobben og ha risikoen for 

byggearbeidet i stedet for selskapet. Han har vist til at dette er en vanlig kostnad ved skjønn.  

 

På bakgrunn av at erstatningsutmålingen har vært gjenstand for begrenset bevisføring finner retten 

det vanskelig å utmåle erstatningen for bygningen. X-FORSIKRING har anført at det kun er Amundsen 

som er autorisert til å foreta skadeserstatning, men retten kan ikke se at dette er avgjørende. Ved 

uenighet om taksten skal man etter forsikringsvilkårene benytte seg av skjønn.  

 

Retten finner ikke grunn til å erstatte rørleggerarbeidene som ikke er lovlig tilkoblet. I henhold til 

forsikringsvilkårene er det kun lovlige interesser som erstattes. Retten finner det heller ikke 

sannsynliggjort at det vil påløpe prosjekterings utgifter i den størrelse som er anført av Iversen. 

Retten finner allikevel grunn til å innta kostnader knyttet til usikkerhet da selskapet ikke har risikoen 

ved gjenoppføringen.  

 

På bakgrunn av at det foreligger brannskade finner retten det usikkert om grunnmuren kan 

gjenbrukes. I den første taksten anslo også Amundsen at grunnmur og veranda ikke kunne 

gjenbrukes. Samtidig ser at retten at det knytter store usikkerhetsmomenter i henhold til kostnader 

og kostnadsbesparelse ved slik gjenbruk.  Retten finner således at det ikke skal gjøres fradrag for 

gjenverdier. Retten finner allikevel ikke grunn til å redusere utgiften til riv/rydd. Erstatningen utmåles 

derfor som følger: 

 

Kalkulert sum gjenoppbygging: 976 739 kroner 

Påbud: 105 985 kroner 

Kostnader riv/rydd: 92 910 kroner 

Kostnader knyttet til usikkerhet: 110 000 kroner 

Sum kostnader: 1 285 534 kroner eks. mva.  

 

Beregning av verdien av innbo 

Innboet er i skadeoppgaven oppgitt med en samlet verdi på 276 404 kroner. Det er på det rene at det 

i ettertid er funnet flere gjenstander som ikke er oppført på innbolisten. Verdien av disse er av  

forsikringskunden anslått til ca. 20 000 kroner. Til fradrag på innbolisten kommer de gjenstander som 

er feiloppført.  

  

Av forsikringsvilkårene følger det at det skal gjøres fradrag for nevnte gjenstander etter tabell om 

aldersfradrag, og at det for andre gjenstander som ikke er nevnt i tabellen kan  gjøres et 

skjønnsmessig fradrag. Skogholt har forklart at selskapets praksis i totalskader er de ikke går inn på 

hver gjenstand, men at de tar 30% fradrag på totalsummen. Retten finner etter dette at verdien av 

innboet skjønnsmessig kan settes til 200 000 kroner.  

 



Erstatning for at hytta ikke kunne brukes 

Retten har konkludert med at saksøkerne har krav på erstatning og det fremgår direkte av 

forsikringsvilkår nr. 04400, pkt. 1.4 at  forsikringskunden og  forsikringskundens samboer har krav på 

erstatning for at de ikke har kunnet benytte hytta. Erstatningen er i vilkårene begrenset til 15 000 

kroner.  

 

Erstatning for sikring av branntomten 

Saksøker har krevd disse utgiftene dekket som redningskostnader etter FAL § 6-4. Forsikringskunden 

fikk 29.05.2013 pålegg fra Svelvik kommune om å sikre tomten innen 10.06.2013. Forsikringskunden 

har etterkommet pålegget. Tomten skulle egentlig vært sperret av X-FORSIKRING, og X-FORSIKRING 

har erkjent at de har forsømt denne plikten. Vilkårene for å tilkjenne erstatning for 

redningskostnader er til stede, jf FAL § 6-4 første ledd. Erstatningen fastsettes som en løpende utgift 

da utgifter til sperring løper til bygningen er revet.  

 

 

Erstatning for utgifter til sakkyndige og sikring av branntomten 

Etter FAL § 6-1 har sikrede krav på full erstatning for sitt økonomiske tap. Det økonomiske tapet er 

begrenset til det objekt som er angitt i erstatningsbeviset. Saksøker har vist til juridisk teori hvor det 

fremgår at selskapene etter fast praksis er ansvarlig for takstutgifter. Retten bemerker at dette 

gjelder utgifter i forhold til å takstere verdi på den forsikrede gjenstand, og ikke slike sakkyndige 

utgifter som foreligger i dette tilfellet hvor de sakkyndige har utredet brannårsak, og om hvorvidt 

gjenstander har befunnet seg på branntomta. Retten er således i tvil om disse sakkyndige utgiftene 

kan kreves erstattet etter denne bestemmelsen, og har således behandlet spørsmålet under 

sakskostnader.  

 

Selv om det ikke er anført av X-FORSIKRING vil retten også bemerke at FAL § 6-1 er fraveket i 

forsikringsavtalen. Retten vil også bemerke at dette uansett er utgifter som sikrede har krav på å få 

dekket gjennom rettshjelpdekningen, men summen er da begrenset til 80 000 kroner, jf vilkår 09050 

pkt. 1.1. 

 

Sakskostnader 

Saksøkerne har fått medhold fullt ut og har krav på erstatning for sine sakskostnader, jf tvisteloven § 

20-2, idet det ikke er grunnlag for å gjøre unntak etter § 20-2 tredje ledd. 

 

Advokatfullmektig Fæhn har fremlagt en sakskostnadsoppgave på 287 500 kroner inkludert mva. 

Videre er det fremsatt krav om dekning av rettsgebyr og utgifter til sakkyndige og vitneomkostninger 

på til sammen 90 048 kroner. Saksøkers utgifter til sakkyndige beløper seg på 61 937 kroner til 

Storsveen, 10 500 kroner til Iversen og 17 611 kroner til Guttorm Liebe som kun har utredet 

brannårsak. Motparten har hatt anledning til å uttale seg, og har ikke hatt merknader til det 

fremsatte kravet.  

 

Retten finner at salærkravet og utgiftene til vitner og sakkyndige har vært rimelig og nødvendige for 

å få saken betryggende utført. Utgiftene til de sakkyndige er kostnader som er påløpt ved saken, jf 



tvisteloven § 20-5.  forsikringskunden ble anklaget for ildspåsettelse og for svik i skadeoppgjøret, og 

det var således nødvendig å engasjere sakkyndig bistand for å kunne imøtegå kravet.  

 

For så vidt gjelder forsinkelsesrente, vises det til tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 tredje ledd. 

 

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er stor arbeidsmengde. 

 

DOMSSLUTNING 

 

1. X-FORSIKRING v /styrets leder dømmes til å betale    forsikringskundens samboer og      

forsikringskunden erstatning for nedbrent hytte med 1 606 918 – 

enmillionsekshundreogsekstusennihundreogatten – kroner, med tillegg av forsinkelsesrenter 

fra 11.12.2011 til betaling skjer, og med tillegg av prisstigning iht SSBs «Byggjekostnadsindeks 

for bustader». 

 

2. X-FORSIKRING v /styrets leder dømmes til å betale    forsikringskundens samboer og      

forsikringskunden erstatning for innbo og løsøre med 200 000 – tohundretusen – kroner, 

med tillegg av forsinkelsesrenter fra 11.12.2011, til betaling skjer.  

 

3. X-FORSIKRING v /styrets leder dømmes til å betale    forsikringskundens samboer og      

forsikringskunden erstatning med 15 000 – femtentusen - kroner, med tillegg av 

forsinkelsesrente for at de ikke har kunnet benytte fritidseiendommen. 

 

4. X-FORSIKRING v /styrets leder dømmes til å dekke utgiftene til sikring av branntomten. 

 

5. X-FORSIKRINGs beslutning om å nekte løpende og fremtidige kundeforhold med  

forsikringskundens samboer og forsikringskunden kjennes ugyldig. 

 

6. X-FORSIKRING v/styrets leder dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å 

betale    forsikringskundens samboer og    forsikringskunden sakskostnader med 377 548 – 

trehunderogsyttisyvtusenfemhundreogførtiåtte - kroner med tillegg av rettens gebyr. 

 

 

Retten hevet 

 

  Andrea Wisløff   

 

 

 


