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afsagt den 28. september 2020 

(advokat Joakim Bondesen) 

Denne afgørelse er truffet af retsassessor 

Sagens baggrund og parternes påstande 
Denne sag, der er anlagt den 21. marts 2019, omhandler, hvorvidt FS 

er forpligtet til at udbetale erstatning til dækning af tyveri af 
smykker til en værdi af 74.500 kr. til FT i henhold til FT's 

forsiksringspolice. 

Sagsøgeren, FT , har fremsat følgende påstand: Sagsøgte dømmes 
til at betale sagsøger kr. 74.500 tillige med renter fra sagens anlæg til betaling 
sker. 

Påstanden er opgjort sådan: 

Ring diamant, bilag 9 og 2, faktura af 15. marts 2012 

Vedhæng, bilag 7 og 2, faktura af 16. februar 2013 

Armbånd øreringe, ring, bilag 2, 8, 10, og 14, faktura af 2. april 2012 

Halskæde, bilag 12, 13 og 2, faktura 8. februar 2010 

4400 EUR 

2950 EUR 

3400 EUR 

5310 EUR 
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I alt 16.060 euro 

Sagsøgte, FS , har fremsat påstand om frifindelse. 

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 

218 a. 

Oplysningerne i sagen 

Af det Land X politis afhøringsrapport af FT's søster 
2018, kl. 00.14, fremgår blandt andet følgende: 

li 

af 10. september 

En eller flere ukendte personer har brudt ind i hendes hjem, et enfamili
enshus med to etager og tagterrasse, tilsyneladende ved at kravle op af 
muren mellem beboelsesområdets have og swimmingpool, og herfra 
via vindue på 1. etage, der støder op til hovedsoveværelset, ved at løfte 
persiennen og åbne en af fløjene på skydedøren af aluminium og glas. 

At hun så fodspor på indersiden af væggen under vinduet i værelset 
samt lignende fodspor på ydersiden, hvor en flise var revnet. 

,, 

Af det Land X politis afhøringsrapport af FT's søster 
2018, kl. 15.02, fremgår blandt andet følgende: 

af 11. september 

" 
At der blev påført følgende skader i soveværelset: 

Revnet flise på ydervæggen ved vinduet i soveværelset. 
,, 

Forklaringer 
Der er afgivet forklaring af sagsøger FT 

og B 

, FT's søster A 

FT har forklaret blandt andet, at hun opbevarer sine smykker i 
Land X , da hun bor der halvdelen af året. Hun benytter dem ved sociale sam
menkomster med venner og familie. Smykkerne var placeret i hendes skab i det 
soveværelse, hvor hun sover og har alle sine ting. Hun var ikke i Land X den 9. 
september 2018, idet hun rejste til Danmark fra Land X den 6. september 2018. 
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Hun rejste tilbage til Land X den 9. oktober 2018. Da hun vidste, at hun skulle 
tilbage til Land X , tog hun ikke smykkerne med sig til Danmark. Hun har også 
smykker i Danmark, men det er nogle mere simple smykker. Hun blev bekendt 
med tyveriet, da hendes søster ringede den 9. september 2018 og fortalte det. 
Hun ringede, da politiet havde været i huset. Søsteren var meget bange. Søste
ren spurgte, om hun havde nogle vigtige ting i huset. FT fortalte 
søsteren, at hun havde sine smykker i huset, og at de lå i en lille æske blandt 
hendes tøj i et skab. Det var sent, da politiet ankom til huset, og de havde sagt 
til søsteren, at hun skulle tage hjem fra politistationen og komme tilbage dagen 
efter. Næste dag oplyste hun til sin søster, hvilke smykker der var tale om. Det 
var de smykker, der fremgår af anmeldelsesrapporten af 11. september 2018. 
Vedrørende foto side 141, forklarede FT , at fotoet er taget den 25. 
august 2018 foran huset i By Z . Billedet er ikke taget den 14. september 
2018. Hun var ikke i Land X den 14. september 2018. Foto på side 127 er taget 
den 27. juni 2018 på vej til By W . Fotoet på side 151 er taget på hendes 
bryllupsdag den 11. februar 2010. Billedet er taget om formiddagen. Hun har til 
brug for sagen lagt billederne ind på et USB-stik. Vedrørende billedet på side 
122 forklarede FT , at det er lagt på DSB-stikket ved en fejl. Det er 
korrekt, at det er taget den 26. oktober 2018 i By V . Den halskæde, som hun er 
iført på billedet, at en billig uægte kopi halskæde, som hun havde købt til sin 
ene datter, da hun kun havde sin anden datter med på rejsen. Hun havde ikke 
selv nogen smykker at tage på, da hun skulle til middag med en kunde, og der
for havde hun iført sig gaven til datteren. Halskæden er ikke med på listen over 
smykker, der er anmeldt stjålet. Kvitteringen for købet af halskæden er fremlagt 
i sagen på Sprog , og FT oversatte indholdet for retten. 

Det er søsteren, der ejer og har betalt huset i Land X . Hun lejer huset af sin sø
ster, men søsteren benytter det også, da hun går til kontrol på et sygehus i Land X 
nien. FT handler med ejendomme i Land X . Søsteren bor i Land U 

. Der fremgår ifølge politiet ikke noget af de sikkerhedskameraer, der er 
opsat i huset. Der er tale om stationære kameraer. 

FT's søster har forklaret blandt andet, at hun kan bekræfte, at der var ind-
brud den pågældende dag på det pågældende tidspunkt. Da hun kom hjem, 
havde der været indbrud. Der var ikke nogen døre, der var åbne. Hun ved ikke 
i hvilken højde, vinduet sidder. Da hun kom ind ad hoveddøren, sendte hun sin 
datter op i soveværelset, fordi det var sengetid. I soveværelset var der et vin
due, der var ødelagt, og datteren var i panik. Vidnet tog noget tungt i hånden, 
da hun var bange. Hun gik op på soveværelse, hvor der var et ødelagt vindue 
og skodde. Der var tøj overalt. Persiennerne var ødelagte. De gik ud af huset, da 
de var bange, og der måske fortsat var personer i huset. De gik ud på gaden, 
hvor vidnet talte med naboen og ringede til politiet. Hun ringede til FT 

efterfølgende. Hun afventede politiet, før hun gik tilbage i huset. Der 
kom tre politibiler, og de undersøgte huset og bekræftede, at der havde været 
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indbrud. Hun og datteren blev på gaden, mens politiet undersøgte huset. Politi
et undersøgte stedet med lygter, og fandt fodaftryk ved vinduet. De sagde, at 
hun ikke måtte røre ved noget. De sagde, at hun skulle lave en anmeldelse den 
følgende dag. Datteren sov hos en veninde. Hun sov selv alene i huset. Næste 
dag kom kriminalpolitiet og foretog undersøgelser. Hun vidste, at søsteren hav
de nogle ejendele i huset, og hun ringede derfor og spurgte hende, hvad hun 
havde. Hun vidste ikke, hvor søsteren gemte sine ejendele. Søsteren havde alt 
muligt i soveværelset. Hun kunne se, at der var nogle kasser, der var tomme. 
Hun måtte ikke røre ved noget, så hun kunne først konstatere, hvad der var 
stjålet dagen efter. Hun anmeldte derfor i første omgang kun, at der havde væ
ret indbrud. Det var først dagen efter, at hun sendte videooptagelserne til sin 
søster, og de fik bekræftet, at hvad der var stjålet. Hun gik i nr. 2 anmeldelse i 
detaljer med, hvad der var stjålet. Det var det FT , der oplyste 
hende om, hvad der var stjålet. Videoen optog hun, fordi det var naturligt, og 
for at ringe til FT og spørge hende, hvad er skulle ske. Hun havde 
lejet huset ud til FT . I 2018 boede hun selv i By V i Land U . 
Hun var i Land X for at komme til lægeundersøgelser. 

I september 2018 var FT ikke i Land X . De rejste fra Land X den 
6. september 2018, 10.45. De var ikke i By Y den 14. september 2018, da hun 
kom til Land U den 12. Billedet på side 141 er taget foran hendes hus den 25. 
august 2018. FT har taget billedet. Smykkerne, hun er iført på bil-
ledet, tilhører FT . Den 9. september var huset låst, og persienner-
ne og vinduer var lukkede. Hun er helt sikker på, at der var aflåst både på 1. sal 
og i stueetagen. Hun var grundig, da der var sket andre indbrud i området. 
Hun anmeldte indbruddet til sit forsikringsselskab, og hun udfyldte nogle sup
plerende formularer. Hun havde ligeledes besøg af en medarbejder fra forsik
ringsselskabet. Det er korrekt, at det ikke fremgår af rapporten, at der var ska
der på vindue og persienner. Hun fik erstattet tab og skader. Hendes forsik
ringsselskab dækkede ikke kontanter, da hun kun har en basisforsikring. Hvis 
de skulle have været dækket, skulle kontanterne have været låst inde i en boks. 
Smykkerne er ikke dukket op igen. Der var ikke match på dna-materiale, der 
blev udfundet på ejendommen. Huset er nu udstyret med alarm og lyssensorer. 
Der er et soveværelse nedenunder og tre soveværelser ovenpå. Det var et af 
soveværelserne på 1. sal, der var indbrud i. Vidnet sover i stuen, når hun er i 
huset, men de har begge ting i skabet i værelset på 1. sal. 

A har forklaret blandt andet, at har arbejdet i forsikringsbran-
chen i omkring 50 år. Han har altid haft med større sager at gøre. Der er regler i 
selskabet, som sagsbehandlere skal overholde, og nogle sager bliver sendt til 
skadesinspektionen efter bestemte kriterier. Skadesinspektionen går dybere ind 
i sagerne, og laver tekniske undersøgelser, og afdelingen er bemandet af specia
luddannet personale. Han har selv rig erfaring inden for sager om blandt andet 
indbrud og tyveri af smykker. Dækningsreglerne vedrørende smykker er, at der 
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skal være voldeligt opbrud af forsvarligt aflåste bygninger, før der kan ske 
dækning. Ellers kategoriseres det som simpelt tyveri. Normalt er de selv ude at 
undersøge stedet, og ellers ringer de til en specialist, og de forholder sig ligele
des til politirapporten. 

Han modtog sagen i skadesinspektionen, efter forsikringsselskabet havde mod
taget skadesanmeldelsen, idet man undrede sig over, at der var angivet forskel
lige skadesdatoer, og at forsikringstager i kommunikationen med sagsbehand
leren var vævende i sine svar, og derfor sendte man sagen til skadesinspektio
nen. Desuden var forholdet sket i By Y . Han kontaktede forsikringstager og 
bad om opgørelse, en forklaring på de forskellige skadesdatoer, dokumentation 
samt samtykke. Han modtog ikke samtykke fra parterne. Der var mailkorre
spondance mellem ham og forsikringstager, idet han ikke modtog det, han 
skulle have, og det var hans opfattelse, at han havde med en ilter kunde at gøre. 
Det undrede ham, at man ikke blot fremsendte det efterspurgte materiale. Han 
modtog først efter et stykke tid en politirapport, og han havde nogle spørgsmål 
til, hvordan gerningsmanden skulle være kommet ind. Han fik telefonisk op
lyst, at gerningsmanden skulle være kommet ind af et vindue i tre meters højde, 
og at der var nogle fliser på sålbænken, der var slået i stykker. Opbruddet af 
vinduet var ikke nærmere beskrevet i politirapporten, og det eneste, der frem
gik vedrørende selve indbruddet, var nogle kakler på sålbænken, der var i styk
ker. Han fik heller ikke opbruddet nærmere beskrevet af forsikringstager. Det 
fremgik ikke af forsikringstagers forklaring, om der skulle være anvendt en sti
ge til at nå op til vinduet, og det fremgik heller ikke af politirapporten. Han har 
tidligere set Land X politirapporter, og de er typisk ret gode. Generelt er de 
bedre end de danske politirapporter. 

Forløbet og konklusionen om, at der var tale om simpelt tyveri, skete på bag
grund af de oplysninger og det rapportmateriale fra politiet, som man havde 
modtaget fra forsikringstager. Fagkonsulenten i selskabet er specialist i forsik
ringsbetingelser og forsikringsaftaleloven, og konsulenten resolverede, at kon
klusionen om afvisning var korrekt. Vedrørende de anmeldte genstande fik vid
net tilsendt fem certifikater vedrørende smykkerne. Certifikaterne var udatere
de, og de var ikke detaljerede omkring kvalitet eller karat for den enkelte dia
mant, men der fremgik kun en samlet vægt for smykket. Han har set andre 
Land X certifikater vedrørende diamanter. Forevist certifikaterne er det kor
rekt, at nummeringen af smykkerne på certifikaterne stemmer overens med 
nummeringen på kvitteringerne, og at det er en fejl fra hans side, at han ikke 
har set det under sagsbehandlingen. 

Han har ikke modtaget fotos af det opbrud te vindue eller af stedet og det angiv
ne indstigningssted, og han har heller ikke under sin behandling af sagen mod
taget fotos eller videooptagelser af stedet efter indbruddet, idet de eneste fotos, 
han modtog, var billeder af smykkerne. 
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Normalt laver politiet en gerningsstedsundersøgelse, og udarbejder en poli
tirapport vedrørende undersøgelsen. Typisk udarbejder politiet også en afhø
ringsrapport, hvilken han har modtaget i denne sag. Han har ikke modtaget en 
politirapport vedrørende en gerningsstedsundersøgelse. 

B har forklaret blandt andet, at han er ansat som vice president i 
Firma , der leverer et værktøj til forsikringsselskaber, hvor de hjælper med at 
udlæse exitdata i billeder og dokumenter. Han har været i selskabet i tre år og 
har 30 års erfaring i it-branchen. Meta data er de digitale informationer, der lig
ger i billeder - informationerne bliver lagret i billedet, når det tages. Deres ap
plikation kan udlæse de informationer, der ligger fra det pågældende kamera, 
der har taget billedet. Meta date udlæses på originale filer. Hvis der er en gps i 
kameraet eller telefonen, kan man udlæse, hvor og hvornår billedet er taget. 
Det afhænger af den sidste kommunikation, som GPS har haft. Man kan udlæse 
informationer med eller uden data. Hvis metadata ikke fremgår, når man udlæ
ser en elektronisk fil, kan der være to mulige begrundelser. Den ene begrundel
se er, at man ubevidst har videresendt billedet uden specifikationer. Den anden 
begrundelse er, hvis man bevidst har renset billedet for informationer, inden 
det videresendes. Hvis man ubevidst videresender et billede uden metadata, vil 
informationerne fortsat ligge på originalbilledet, og de kan udlæses, hvis origi
nalbilledet fremsendes. I forsikringsbranchen vil selskaberne, hvis de har mod
taget et billede uden specifikationer, bede om, at billedet fremsendes på ny og 
giver en vejledning til, hvordan dette gøres. Vidnet blev forespurgt om at bistå 
med at udlæse informationer fra en USB, og det er på denne baggrund, at rap
porten er udarbejdet. Skadesdatoen var sat til den 9. september 2018. Han for
ventede derfor, at billederne var taget forud for denne dato. Vedrørende bille
det på rapportens side 2, kunne han på baggrund af udlæsningen konstatere, at 
billedet var taget den 26. oktober 2018, og altså efter skadesdatoen. Desuden 
kunne man se, at det var taget med et kamera fabrikeret af Apple (iPhone 7), og 
at kameraets firmware blev frigivet den 17. september 2018, hvilket også er efter 
skadesdatoen. Der var her tale om et originalbillede, hvor informationerne 
fremgik. Exitdata og metadata er to ord for de samme data. Vedrørende billedet 
på side 7 fremgår, at billedet er uden metadata. Man kan ikke se, om det er be
vidst eller ubevidst, at det er fremsendt uden metadata. Hvis man fremsender 
et billede fra et fotobibliotek på en iPhone, vil metadata fremgå. Hvis man sen
der et foto, der har været via eksempelvis Facebook, vil der fremgå nogle andre 
informationer, men metadata vil være slettet. På billedet på side 7 er alle data 
slettet. Der findes mange værktøjer på nettet, hvor man kan ændre eller slette 
metadata. Vedrørende billederne på side 13 og 31 kan det godt passe, at datoen 
ikke er korrekt, da billederne er taget med et Samsung digitalt kamera, der ikke 
har GPS, og derfor vil det være dateret ud fra den dato, som kameraet var 
indstillet til. Det kan godt være rigtigt, at det er taget i februar 2010. Vedrørende 
billedet på side 24 er det korrekt, at metadata er slettet. Vedrørende billedet på 
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side 21, der er en forstørrelse af billedet i bilag 35, fremgår det, at det er taget 
den 14. september 2018. Der er tale om et screenshot, og det er det, der er taget 
den 14. september 2018. Det er muligt, at det originale billede er taget den 25. 
august 2018, som det fremgår af bilag 35. Et screenshot (skærmbillede) er et bil
lede, der er taget af et billede på eksempelvis en telefon. Når man tager et scre
enshot, vil der lagres information herom på screenshot-billedet. 

Parternes synspunkter 

FT har i sit påstandsdokument anført følgende: 

IJ 

At sagsøgte er erstatningspligtig jf. policevilkår bilag B, 

At der er tale om en rettidig politianmeldt skade i overensstemmelse med 
forsikringsbetingelserne bilag B, side 4, under 1. 51, jf. sagens bilag 1 og S, 

At indbrud er sket i en forsvarlig aflåst bygning i overensstemmelse med 
forsikringsvilkårene bilag B, side 17, kolonne 2 f.o., 

At det er sagsøgte, der har bevisbyrden for, 

At det er uden betydning for sagens afgørelse, at sagsøgte og advokat i tide og 
utide undre sig at forhold sagsøgers handlemåde i henseende til leje og ophold 
af bolig i udlandet, hvor og hvornår smykker skal anvendes og andre mistæn
keliggørelser m.v., 

At sagsøgte og advokat blander tingene sammen, herunder de retlige forhold 
om hvem der er ejer og udlejer af ejendommen i By Z , Land X ., 

At tyveriet er en dækningsberettiget skade ved indbrud gennem vindue på 1. 

sal i en forsvarligt aflåst/aflukket bygning eller andet sted, 

At sagsøgte har bevisbyrden for, at tyveriet er begået af personer med lovlig ad
gang til bygningen, hvilket bestrides, 

At det er udefra kommende personer, der har lavet indbrud underbygges af det 
Land X forsikringsselskabs anerkendelse af skaden, jf. bilag 6, 

At sagsøgte ikke har bevist, at bygningen ikke var forsvarligt aflåst. 

Det bestrides: 
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At der er gjort krav på erstatning på smykker vist på billeder, der er efter ska
desdato, 

At sagsøger ikke har nogen skærpet bevisbyrde ved fremlæggelse af de falske 
data, jf. bilag C 

At retten bør tage hensyn til bilag C til skade for sagsøger, men alene at bilaget 
er kulminationen på sagsøgtes forvrængning af kendsgerninger, der ender med 
direkte forfalskede data. 

" 

FS har i sit påstandsdokument anført følgende: 

,, 

at der ikke foreligger bevis for en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed, 

at der ikke fremlagt bevis for tegn på voldeligt opbrud, og at der ikke er noteret 
sådanne forhold i den optagne politirapport, 

at der ikke foreligger oplysninger om, at der ved det anmeldte tyveri skete op
brud af et vindue på 1. sal, 

at sagsøger ikke har fremlagt fornødent bevis vedrørende de smykker, som er 
angivet som værende stjålet ved det anmeldte indbrud, 

at sagsøger har fremlagt et foto som dokumentation for et af de anmeldte smyk
ker, som ved nærmere undersøgelse af fotoets metadata konstateredes at være 
taget efter det anmeldte indbrud, 

at adskillige af de øvrige fremlagte fotos fremstår uden sådanne metadata, 

at kravene til sagsøgers opfyldelse af dennes bevisbyrde som følge deraf påstås 
skærpet, 

at de anmeldte genstande på det foreliggende grundlag må anses for at være 
bortkommet ved en hændelse i form af simpelt tyveri, 

at der ikke er dækning på sagsøgers forsikring for smykker og kontanter i til
fælde af simpelt tyveri, 

at der består betydelig usikkerhed om faktum vedrørende det anmeldte ind
brud, 
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at sagsøgte har været berettiget til at afvise dækning af den anmeldte skade på 
det foreliggende grundlag, idet sagsøger ikke har fremlagt fornødent bevis for, 
at den anmeldte skade er dækningsberettiget, 

at sagsøgte er at frifinde. 
li 

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse 
af sagen. 

Rettens begrundelse og resultat 

Efter forsikringsbetingelserne i den af sagsøger tegnede familieforsikring er det 
en betingelse for dækning af smykker, at tyveriet sker fra forsvarligt aflåst byg
ning. 

Ved Højesterets dom af 10. januar 1986 er det fastslået, at forsikringsselskabet 
må godtgøre, at tyveri fra forsikringstagerens bolig ikke er begået ved indbrud, 
hvis selskabet med denne begrundelse skal undgå at dække skaden. 

Af FT's søsters forklaring fremgår, at hun den 9. september 2018 foretog 
anmeldelse af et indbrud i ejendommen i Land X , og at hun afgav forklaring til 
politiet herom. Politiets afhøringsrapport af 10. september 2018, kl. 00.14, er 
fremlagt i sagen. Det fremgår af den danske oversættelse af rapporten, at" .. . en 
eller flere ukendte personer har brudt ind i hendes hjem ... tilsyneladende ved at kravle 
op af muren ... og herfra via vindue på 1. etage, der støder op til hovedsoveværelset, ved 
at løfte persiennen og åbne en af fløjene på skydedøren af aluminium og glas ... At hun 
så fodspor på indersiden af væggen under vinduet i værelset samt lignende fodspor på 
ydersiden, hvor en flise var revnet ... " Der er for retten kun fremlagt sparsomt bil
ledmateriale vedrørende skaderne. Det fremgår endvidere, at anmeldelsen gav 
anledning til en politiundersøgelse på ejendommen samme nat efterfulgt af en 
nærmere kriminalteknisk undersøgelse. Der er ikke for retten fremlagt hverken 
politirapporter vedrørende gerningsstedsundersøgelser, tekniske undersøgelser 
eller fotodokumentation af gerningsstedet udarbejdet af politiet, og det fremgår 
heller ikke af sagen, hvordan gerningsmanden skulle have skaffet sig adgang til 
vinduet, som er beliggende i tre meters højde. 

FT's søster har forklaret, at ejendommen var forsvarligt aflåst, og at der ik-
ke sås tegn på opbrud af døre og vinduer, andetsteds end vinduet i soveværel
set på 1. sal. 

Der er i sagen fremlagt en undersøgelsesrapport udarbejdet af Firma vedrø
rende det af sagsøgte fremlagte dokumentation i form af billedmateriale. Af 
rapporten fremgår, at adskillige af billederne fremstår uden metadata, og at et 
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af billederne er konstateret taget efter skadesdatoen, hvilket er ubestridt af 
sagsøger. Sagsøger har ikke efterfølgende fremlagt billederne i originalt elektro
nisk format trods opfordringer. 

Under disse omstændigheder, og navnlig henset til at forholdene, vedrørende 
om bygningen var forsvarligt aflåst, alene er belyst af , der er 
sagsøgers søster, samt under henvisning til de forskellige og skiftende forklarin
ger afgivet af sagsøger om episoden og sagsøgers modvilje mod at oplyse sa
gen, finder retten efter en samlet vurdering, at sagsøger ikke har løftet bevisbyr
den for, at en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed er indtrådt eller i givet 
fald under hvilke omstændigheder. 

På denne baggrund findes sagsøgte at have været berettiget til at afvise dæk
ning af den anmeldte skade, og sagsøgtes frifindelsespåstand tages herefter til 
følge. 

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning 
af advokatudgift med 22.500 kr. og af øvrige udgifter med 8.930 kr., i alt 31.430 
kr. FS er ikke momsregistreret. 

THI KENDES FOR RET: 

FS frifindes. 

FT skal til FS betale sagsomkost-
ninger med 31.430 kr. 

Beløbene skal betales inden 14 dage. 

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a. 



Vejledning 

Retten har afsagt dom i sagen. 

Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du som udgangspunkt anke dommen 
til landsretten. Hvis du kun er utilfreds med dommens afgørelse om sagsom
kostninger, kan du kære denne del af afgørelsen til landsretten. 

Ikke alle af gøreiser kan ankes eller kæres 
Dommen kan kun ankes, hvis forskellen mellem byrettens dom og det resultat, 
du ønsker at opnå i landsretten, er over 20.000 kr. Hvis forskellen er mindre, 
skal du have tilladelse fra Procesbevillingsnævnet for at anke. 

Landsretten kan afvise at behandle en ankesag, hvis landsretten vurderer, at 
der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald i landsretten. 

Du kan kun kære afgørelser om sagsomkostninger, hvis omkostningsbeløbet er 
fastsat til mere end 20.000 kr., eller hvis retten har bestemt, at ingen af parterne 
skal betale sagsomkostninger, og du kræver, at modparten skal betale mere end 
20.000 kr. I andre situationer kan omkostningsafgørelsen kun kæres, hvis du får 
tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. 

Frister for at anke og kære 
Fristen for at anke er 4 uger fra dommens afsigelse. Hvis du ikke kan anke uden 
en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, skal du indlevere en ansøgning til Pro
cesbevillingsnævnet inden 4 uger. 

Fristen for at kære omkostningsafgørelsen er 2 uger fra dommens afsigelse. 
Hvis du ikke kan kære afgørelsen uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, 
skal du indlevere en ansøgning til Procesbevillingsnævnet inden 2 uger. 

Sådan gør du, hvis du vil anke eller kære 
Du kan anke dommen på rnimetssag.dk ved at trykke på knappen "Opret ap
pel" og derefter vælge" Anke" og følge vejledningen der. Hvis du vil kære om
kostningsafgørelsen, skal du vælge "Kære" og følge vejledningen der. 

Hvis du ønsker at søge tilladelse til anke eller kære hos Procesbevillingsnævnet, 
skal du indlevere din ansøgning til Procesbevillingsnævnet. Du kan ikke indle-
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vere ansøgningen på min1·etssag.dk. Du kan få mere vejledning om, hvordan du 
søger tilladelse hos Procesbevillingsnævnet på domstol.dk. 

Du kan få mere vejledning blandt andet om retsafgift på domstol.dk. 
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