
ØSTRE LANDSRET
DOM

afsagt den 2. november 2020

Sag BS-6605/2020-OLR
(24. afdeling)

A
(advokat Rasmus Hjalte Niess Bak, prøve)

mod

Topdanmark Forsikring A/S
(advokat Jesper Ravn)

Retten i Glostrup har den 17. januar 2020 afsagt dom i 1. instans (sag BS-
30588/2019-GLO).

Landsdommerne Thomas Lohse, Steen Mejer og Bjarke Gano (kst.) har deltaget 
i ankesagens afgørelse.

Påstande
Appellanten, A, har gentaget sin påstand for byretten om, at Topdanmark 
Forsikring A/S tilpligtes at anerkende, at skaden på bilen af mærket Porsche, 
model [nr], stelnr.: [nr], som er opstået som følge af, at A kørte galt i bilen ved 
kørsel på Nürburgrings Nordsløjfe i Tyskland den 21. april 2018, er 
dækningsberettiget i henhold til forsikringsbetingelserne, og at Topdanmark 
Forsikring A/S skal genoptage sagsbehandlingen og udbetale erstatning i 
overensstemmelse med forsikringsbetingelserne med tillæg af procesrente, der 
forrentes efter forsik-ringsaftalelovens § 24.

Indstævnte, Topdanmark Forsikring A/S, har påstået dommen stadfæstet.
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Forklaringer
A har afgivet supplerende forklaring. 

A har forklaret, at han læste forsikringserklæringen igennem og underskrev 
den. Forsikringscertifikatet læste han først i august. Han husker ikke helt, om 
forsikringserklæringen, forsikringsbetingelserne og forsikringscertifikatet blev 
modtaget samtidig. Certifikatet dukkede pludselig op under sagen. Det stod 
blot klart for ham, at banekørsel og kørsel på Track-day ikke var dækket af den 
af ham tegnede forsikring. Han læser forsikringserklæringen sådan, at 
motorløb og kørsel på bane afspærret til formålet ikke dækkes af forsikringen. 
Alle i miljøet ved, at man må tegne ekstra forsikring ved kørsel på bane 
afspærret til formålet. Nordsløjfen på Nürburgring er en turistattraktion, der 
ikke er godkendt til at køre Formel 1. Alle kan køre på Nordsløjfen i alle typer 
køretøjer, herunder busser, varevogne og traktorer, og færdselsloven gælder. 
Hvis man vil køre ræs, foregår det på Trackday eller en afspærret bane. Han 
har ikke afløftet momsen i sit investeringsselskab. Hvis han ikke måtte få 
medhold, vil regningen blive splittet op mellem ham selv og selskabet i 
forholdet 25-75 %. I forbindelse med turistkørsel på Nordsløjfen må man køre 
én omgang og skal derefter betale for at køre en eventuel ny omgang. Det er 
muligt at køre af og på banen ved frakørslen Breidscheid. Han ved ikke, om 
man skal betale for at køre på banen igen. Han var ikke i tvivl om, at turist-
kørsel var dækket af forsikringen. Han anså ikke Nordsløjfen som en bane af-
spærret til formålet. 

Anbringender
Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat
Landsretten er enig i byrettens begrundelse og resultat. Det, der er anført for 
landsretten, kan ikke føre til et andet resultat. Landsretten stadfæster derfor 
byrettens dom.

Efter de nedlagte påstande, sagens forløb og udfald skal A i sagsomkostninger 
for landsretten betale 60.000 kr. til dækning af ud-gifter til advokatbistand inkl. 
moms til Topdanmark Forsikring A/S.

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 60.000 kr. til 
Topdanmark Forsikring A/S. 
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Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.




