
Entrepriseforsikringens dækninger  

• Forsikringen er udformet med betydelig 
inspiration fra engelske standardvilkår for 
entrepriseforsikring, og indeholder følgende 
dækninger: 
– Forsikring af entreprisen (all risks-forsikring) 
– Forsikring af eksisterende bygninger  
– Ansvarsforsikring 

 
• Indlæg vil omhandle all risks-forsikringen. 

– Der tages udgangspunkt i SKAFOR´s (nu 
F&P)modelbetingelser fra 1992. 
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Betydningen af at E er sikret på policen 

• FAL 54, stk.1, 1. pkt.: 
”Er tingsforsikring tegnet uden angivelse af nogen bestemt interesse, 
anses forsikringen tegnet til fordel for enhver, der som ejer, panthaver 
eller indehaver af anden tinglig ret, eller fordi han bærer faren for 
tingen, vil lide tab ved, at den forringes eller går til grunde.” 

• Dvs. at E altid – uanset om E er specifikt anført som sikret på 
policen – er beskyttet af FAL´s regler for skader på egen 
entreprise, så længe E bærer risikoen herfor.  

• For så vidt angår skader på anden del af entreprisen, er E 
imidlertid ikke beskyttet af FAL´s regler, hvorfor 
forsikringsselskabet vil have regresret herfor allerede ved simpel 
uagtsomhed, jf. EAL § 19, stk. 2 nr. 1 og § 22. 
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Betydningen af at E er sikret på policen 

• Hvis E bliver angivet som sikret på policen, vil E være beskyttet af FAL´s 
regler for skader på hele entreprisen, jf. U1996.1161H: 
 

”Højesteret finder, at policen herefter i overensstemmelse med udtalelserne 
fra Assurandør-Societetet og Entreprenørforeningen må forstås på den måde, 
at hver enkelt entreprenør skal anses som sikret ikke alene - således som det 
også uden særlig vedtagelse ville følge af forsikringsaftalelovens §54, stk. 1 - i 
relation til skade på den pågældendes eget arbejde, men også i relation til 
skade på de øvrige entreprenørers arbejder. I tilfælde, hvor en entreprenør har 
forvoldt skade på de øvrige entreprenørers arbejder, kan forsikringsselskabet 
således alene gøre regres mod den skadevoldende entreprenør efter 
bestemmelserne i forsikringsaftalelovens §18, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt., jf. §20.”  
 

• Forsikringsselskabet har dermed kun regresret, hvis der er udvist grov 
uagtsom, jf. FAL § 18, stk. 2.   
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Forsikringsbegivenheden 

• Ansvarsbærende bestemmelse: 
”Forsikringen dækker fysisk tab af og skade på 
de forsikrede genstande som følge af en hvilken 
som helst uforudset begivenhed, med de 
nedenfor angivne undtagelser…”  
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Forsikringsbegivenheden 

• Fortolkning af ”uforudset”: 
• FED2004.387V: 
” Parterne er endvidere enige om, at fugtskaderne er 
opstået som følge af, at hygrodioden i forbindelse 
med regnskyl før endesamlingernes afdækning har 
opsuget fugt i kassetterne, og under disse 
omstændigheder kan skaden ikke anses for pludselig 
og en følge af en uforudset begivenhed.” 
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Forsikringsbegivenheden 

• Københavns Byrets tilkendegivelse af 9. oktober 
2013: 

”Retten finder herefter, at skaderne må anses som 
opstået som følge af nedbør og mangelfuld 
afdækning i flere dage. Det findes ikke godtgjort, at 
skaderne er opstået som følge af en uforudset 
begivenhed. Skaderne er derfor ikke dækket af 
forsikringen…”  

 

6 



Forsikringsbegivenheden 
• Københavns Byrets dom af 8. december 2011: 
”I henhold til forsikringsaftalens almindelige betingelser pkt. 
2.2 dækker forsikringen ikke, såfremt ”en bygningsdel, 
leverance eller lignende må anses for mangelfuldt udført 
eller leveret ifølge entreprisekontrakten, idet et sådant 
forhold ikke i sig selv er omfattet af forsikringen. Dersom den 
mangelfulde udførelse eller leverancen inden 
forsikringsperiodens udløb medfører uforudsete 
beskadigelser på eller tab af de forsikrede byggearbejder 
dækkes dog sådan/t skade/tab… 
… 
[Forsikringstager] bærer bevisbyrden for, at der er tale om en 
uforudset beskadigelse på eller af de forsikrede 
byggearbejder.” 
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Forsikringsbegivenheden 

• I ”Uforudset” og dermed i afgørelsen af, om der 
er sket en forsikringsbegivenhed, ligger vel reelt 
en culpavurdering? 
• Er det så i strid med FAL § 20, 1. pkt., når der afvises 

skader, der alene er fremkaldt ved simpel uagtsomhed 
med den begrundelse, at der ikke er sket en 
forsikringsbegivenhed? 

• FAL § 20, 1. pkt.: 
”Det kan ikke med retsvirkning aftales, at selskabet skal 
være fri for ansvar, hvis forsikringsbegivenheden er 
fremkaldt ved en uagtsomhed, der ikke kan betegnes 
som grov.” 
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Forsikringsbegivenheden 
• U1986.125H:  
”Efter policebestemmelserne bestemmes indbrudstyveri som tyveri ved 
indbrud i forsvarligt aflåset bygning eller lokale, og simpelt tyveri som bl.a. 
tyveri udenfor bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale.”   
Højesterets præmisser: 
”Det findes herefter ikke godtgjort af [forsikringsselskabet], at lejligheden 
ikke var forsvarligt aflåset, da tyveriet blev begået. Indstævnte har derfor 
været uberettiget til at afvise dækning efter policens bestemmelser om 
indbrudstyveri.” 
 

• Konklusion: Man kan ikke skrive sig ud af FAL´s præceptive bestemmer 
ved i dette tilfælde at skrive en sikkerhedsforskrift, jf. FAL § 51, ind i 
den ansvarsbærende bestemmelse – det samme må antages at gælde 
ved kravet om ”uforudset” i all risks-forsikringen, jf. FAL § 20, 1. pkt. 
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Dækningsundtagelser 

• ”Forsikringen dækker ikke skader, der skyldes slid, 
rust og anden gradvis forringelse, eller 
mangelfuld udførelse af projektering, beregning 
eller konstruktion.” 
• Er en sådan eller lignende undtagelse i strid med FAL § 

20 (Det kan ikke med retsvirkning aftales, at selskabet 
skal være fri for ansvar, hvis forsikringsbegivenheden 
er fremkaldt ved en uagtsomhed, der ikke kan 
betegnes som grov) og/eller FAL § 51 (upræcis 
sikkerhedsforskrift)?    
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Dækningsundtagelser 

• Forsikringsselskabets muligheder for at undtage 
dækning: 
1) Ved objektive afgrænsninger i forsikringsaftalen 

(f.eks. krav om brandsikrede vægge, jf. U2010.98V). 
2) Ved pålæg i forsikringsaftalen om forholdsregler, 

sikrede før forsikringsbegivenhedens indtræden skal 
iagttage for at forebygge denne eller formindske 
skadens omfang, jf. FAL § 51.  

– Forholdsreglen skal være præcist beskrevet. 
– Kræver simpel uagtsomhed.  

3) Hvis sikrede har udvist grov uagtsomhed/forsæt, jf. 
§§ 18-20, eller det i forsikringsbetingelserne 
specifikt er angivet, hvem sikrede identificeres med. 
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Dækningsundtagelser 

• FED2000.840Ø: 
”All risks-forsikringen undtager skader, der skyldes »mangelfuld 
projektering, beregning, konstruktion eller arbejdsudførelse«. 
Det følger af forsikringsaftalelovens § 18, stk. 2, sammenholdt 
med § 2, stk. 3, og § 20, at denne undtagelse kun kan gøres 
gældende over for sagsøger, hvis denne har handlet groft 
uagtsomt.” 
- I betingelserne blev der ikke sondret mellem 
primær/sekundær skade. Gør det nogen forskel? 
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Dækningsundtagelser 
• FED2007.33Ø: 
”Det tillades indstævnte at fremsætte anbringende om, at 
forsikringsbetingelsernes pkt. 2.5 skal forstås i overensstemmelse med 
forsikringsaftalelovens § 20, idet appellanten må anses for at have 
tilstrækkelig mulighed for at varetage sine interesser. 
Appellanten findes ved syns- og skønserklæringen at have godtgjort, at 
skadesårsagen må antages at skyldes mangelfuld komprimering af 
fyldningsmaterialet. Den udviste uagtsomhed må, vurderet i forhold til en 
professionel målestok, anses for at have indebåret en så nærliggende fare for, 
at fyldningsmaterialet efterfølgende “satte sig”, at den må betegnes som 
grov.” 

• Pkt. 2.5 lød: ”2.5 tab eller beskadigelse, der skyldes slitage, gradvis forringelse, 
mekanisk eller elektrisk afbrydelse og forstyrrelse, samt mangelfulde 
materialer eller mangelfuld udførelse af projektering, beregning, konstruktion 
og arbejde, dennes undtagelse vedrører kun den del af arbejdsobjektet som 
bliver direkte ramt af skaden men ikke andre dele af arbejdsobjektet eller 
genstande, der bliver beskadiget som sekundærfølge af den primære skade.” 
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Dækningsundtagelser 
• TBB2012.262 (byretsdom, sagen er beskrevet i artikel trykt i 

TBB2012.231): 
”Efter forsikringsbetingelsernes pkt. A1, omfatter forsikringen ikke forudsigelig 
skade eller skade som kunne undgås ved iagttagelse af sædvanlige 
sikkerhedsforanstaltninger eller ved anvendelse af en anden mere 
hensigtsmæssig udførelsesmetode. 
… 
Som følge heraf, og da forsikringsbetingelserne ikke indeholder bestemte 
sikkerhedsforholdsregler, der kan anses for tilsidesat, kan 
[forsikringsselskabet] ikke afvise dækning af skaden på denne baggrund.” 
 
- Retten fandt ikke, at der var identifikation mellem den medarbejder, der 

udførte den ansvarspådragende handling og den sikrede arbejdsgiver, 
hvorfor skaden ikke kunne afvises som følge af grov uagtsomhed. 
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Dækningsundtagelser 

• Retten i Glostrups dom af 17. juli 2012 (3- 
dommer sag, anket): 

”… af forsikringsbetingelsernes pkt. 2.5 fremgår, 
at forsikringen ikke dækker tab eller 
beskadigelse, der skyldes mangelfulde 
materialer eller mangelfuld udførelse af 
projektering, beregning, konstruktion og 
arbejde.”  
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Dækningsundtagelser 
”Erhvervs- og mangelsansvar er således undtaget fra 
forsikringsdækning. Såfremt skaden skyldes de forhold, som er 
anført i forsikringsbetingelsernes pkt. 2.5., er det uden 
betydning, om forholdene kan tilregnes sikrede og eller 
medsikrede, idet det afgørende er, om skaden objektivt set 
skyldes de forhold, som er anført i bestemmelsen. 
Forsikringsbetingelsernes pkt. 2.5 er derfor en objektiv 
dækningsundtagelse. 
 
Forsikringsaftalelovens § 18 og § 20, som omhandler sikredes 
fremkaldelse af forsikringsbegivenheden og sikredes grad af 
skyld i fremkaldelsen af forsikringsbegivenheden, er herefter 
uden betydning ved vurderingen af, om skaden er undtaget fra 
forsikringsdækning efter forsikringsbetingelsernes pkt. 2.5.”    
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Primær/sekundær skade 

• ”Denne undtagelse [jf. dias 10] er begrænset 
til den del af arbejdsobjektet, hvori det slidte 
forringede eller fejlbehæftede indgår, som 
bliver direkte ramt af skaden, men vedrører 
ikke andre dele af arbejdsobjektet, der bliver 
beskadiget som sekundær følge af en primær 
skade.” 
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Primær/sekundær skade 

• Ved konstruktionsfejl er det den samlede 
konstruktion, der er primær skade.  

• Ved materialefejl er det kun selve det 
defekte materiale, der er primær skade. 
• Dog vil en skade på en konstruktion, hvori 

det defekte materiale indgår som en 
uadskillelig del, (formentlig) være primær 
skade (f.eks. en muret væg, hvor den 
anvendte beton er defekt). 
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Primær/sekundær skade 
• Højesterets dom af 20. december 2013: 

 
”Efter undtagelsesbestemmelsen i pkt. 6.1.1. i KPC Bygs all-risk entrepriseforsikring hos Codan 
Forsikring dækker forsikringen ikke tab eller skade, som består i eller skyldes mangelfulde 
eller ikke konditionsmæssige materialer, mangelfuld projektering, beregning, konstruktion 
eller arbejdsudførelse. Undtagelsen gælder dog kun de genstande, som rammes direkte af 
skade. Genstande, som indirekte beskadiges som følge af samme begivenhed, undtages ikke. 
Spørgsmålet er således, om skaden på epoxybelægningen er en direkte skade, som ikke er 
dækket af forsikringen, eller en indirekte skade, som er dækket af forsikringen. 
 
Højesteret finder, at epoxybelægningen udgør en integreret del af gulvkonstruktionen, som er 
uadskillelig fra og afhængig af konstruktionen af de underliggende dele. Gulvkonstruktionen, 
herunder epoxybelægningen, er den genstand, som er direkte skadesramt som følge af manglerne 
ved projekteringen og arbejdet. 
 
Skaden på epoxybelægningen er således en direkte skade, som efter forsikringsbetingelserne 
ikke er dækket.” 
 
Gulvkonstruktionen bestod nedefra af kapillarbrydende lag af sand, et lag stabilt grus og et betonlag, som var påført en 
epoxybelægning. Pga. opstigende fugt skete der skade på epoxybelægningen. 
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Primær/sekundær skade 

• FED2007.31Ø: 
”Med hensyn til kravet mod [forsikringsselskabet] 
findes watersprayledningen at have været ”den del 
af arbejdsobjektet, som bliver direkte ramt af 
skaden”, jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2.5, idet 
Water Spray Systemets ledning og fastgørelse må 
betragtes som en samlet konstruktion. Kravet er 
hermed undtaget fra forsikringsdækning…” 
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Primær/sekundær skade 

• FED2007.33Ø omtalt på dias 12: 
Byggeriet var opført således, at et betondæk skulle 
hvile på et komprimeret fyld (gruspude), hvori 
kloakeringen blev lagt. Da fyldet og dermed 
terrændækket satte sig – grundet mangelfuld 
komprimering – skete der skade på kloakeringen. 
Hele skaden anset for primær. 
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