
Sag BS-.nummer 

RETTEN I GLOSTRUP 
DOM 

afsagt den 4. november 2021 

Danske Forsikring A/S 
(advokat Allan Kvist-Kristensen) 

mod 

Sagsøgte 

(advokat Rasmus Mangor Andersen) 

Denne afgørelse er truffet af dommerne Henrik Munkholm, Janne Rostrup 
Hansen og Mette Koue. 

Sagens baggrund og parternes påstande 

Sagen er anlagt den 21. december 2018 og drejer sig om, hvorvidt forsikringsta
geren har afgivet urigtige oplysninger ved indtegning af en bilforsikring og i 
bekræftende fald, om færdselslovens § 108, stk. 2, begrænser forsikringsselska
bets adgang til regres i medfør af forsikringsaftalelovens § 6, stk. 2, for en an
svarsskade. 

Sagsøgeren, Danske Forsikring A/S, har nedlagt påstand om, at sagsøgte 
til Danske Forsikring A/S skal betale 20.109,17 kr. med procesrente fra 

sagens anlæg. 
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Overfor sagsøgtes selvstændige påstand har Danske Forsikring 
A/S nedlagt påstand om frifindelse. 

Sagsøgte, , har nedlagt påstand om frifindelse. 

Sagsøgte har endvidere nedlagt påstand om, at Danske Forsikring 
A/S tilpligtes til sagsøgte at betale 40.000 kr. med tillæg af proces
rente fra sagens anlæg. 

Retten har truffet bestemmelse om, at sagen ikke skal behandles efter reglerne 
om småsager. 

Oplysningerne i sagen 

Den i sagen omhandlende bil af mærket (herefter 
bil 1 ), var den 27. januar 2016 indregistreret i Motorregisteret med 
sagsøgte som primær ejer/bruger og med oplysning om, at der var tegnet 
forsikring ved Danske Forsikring A/S. Der var ikke registeret anden bruger af 
bilen. 

Bil 1 var den 21. januar 2016 synet hos virksomhed 1 i by x 
, hvor bilens kilometerstand blev noteret til at være 167.000 km. 

Ved forsikringstegningen den 27. januar 2016 hos Danske Forsikring A/S var 
sagsøgte ligeledes anført som ejer, og der blev ikke angivet anden 
bruger. Bilen blev indtegnet som Bil Elite med dækning af ansvar og kasko. Det 
fremgår af policen under" årligt kilometerforbrug", at der ville kunne ske præ
mieregulering, hvis der blev kørt mindre end 40.000 km om året. 

I forsikringsbetingelsernes punkt 12.A.3 er anført, at forsikringstageren skal 
meddele Danske Forsikring A/S, hvis bilen får en anden fast bruger, flere bru
gere eller flere ejere, og af punkt 12.C, at manglende underretning kan medføre, 
at forsikringstageren mister retten til erstatning helt eller delvist. 

Af forsikringsbetingelserne vedrørende regres er anført som punkt 19.B: 

,, 

1. Danske Forsikring har regres mod enhver, som efter færdselslovens 
regler er ansvarlig for en skade, og som har forvoldt skaden med for
sæt*, eller ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløs
hed* jf. færdselslovens§ 108 stk. 2 
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2. Hvis Danske Forsikring har erstattet en skade, som ikke er dækket af 
forsikringen, har Danske Forsikring regres for erstatningsbeløbet 

3. For biler, der ikke frit må udlejes, har Danske Forsikring regres, hvis 
skaden er sket, mens bilen var udlejet uden fører. Det gælder ikke, hvis 
det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at bilen 
var udlejet i strid med bekendtgørelsen om motorkøretøjer, der udlejes 
uden fører. Det gælder ikke, hvis det godtgøres, at skadens indtræden 
eller omfang ikke skyldes, at bilen var udlejet i strid med bekendtgørel
sen om motorkøretøjer, der udlejes uden fører. 

,, 

I forsikringsbetingelserne er begrebet fast bruger defineret som den person, der 
primært benytter køretøjet og selv kan råde over det. Det er endvidere anført, at 
hvis den faste bruger er forskellig fra den registrerede ejer, skal denne registre
res som bruger af bilen i henhold til loven. 

Ifølge udskrift fra Motorregistret var bil 1 den 10. januar 2016 indregistre-
ret til sagsøgtes søn, , der var anført som primær 

bruger/ejer. Det fremgår endvidere, at forsikringen ved forsikringsselskab 1 
var ophørt. Forsikringsselskab 1 har ved mail af 17. december 2019 oplyst, at 
sagsøgtes søn har haft bilen forsikret hos dem i perioden fra den 7. april til 
den 26. oktober 2015, og at policen ophørte, da det skyldige beløb ikke var be
talt i hele perioden. 

Ifølge bilbogsattest af 5. oktober 2018 havde Santander Consumer Bank tinglyst 
ejendomsforbehold i bilen med sagsøgtes søn som debitor på et lån på 36.000 
kr. 

Sagsøgte 

mærket 
havde samtidig med bil 1 

hos Danske Forsikring A/S. 
forsikret to andre biler af 

Forsikringen for den ene bil 2 med reg.nr. blev opsagt fra den 16. 
oktober 2017 på grund af manglende præmiebetaling. Af udskrift fra Motorre
gistret fremgår, at der skete ejer-/brugerskifte den 5. november 2017, og at 

sagsøgtes søn, den 25. juni 2015 havde været registeret som primær ejer/bruger 
af denne bil. 

Den anden bil 3 med reg.nr. var forsikret hos Danske Forsikring 
A/S indtil den 10. marts 2016. 
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Af telefonnotat af 4. marts 2016 fra forsikringsselskabets interne system frem-
går, at kunden ønskede at opsige bilforsikringen vedrørende bil 1 , idet bi-
len var solgt. Forsikringsselskabet bekræftede ved brev af 4. marts 2016 til 
sagsøgte , at bilforsikringen vedrørende bil 1 var ophørt samme 
dag. Den 15. marts 2016 blev bilforsikringen genoptaget med tilbagevirkende 
kraft per 4. marts 2016. 

Den 15. marts 2016 var sagsøgtes søn som fører af bil 1 involveret i et 
færdselsuheld. Sagsøgtes søn påkørte en anden bil med reg.nr. , der 
var kaskoforsikret hos forsikringsselskab 2 hvorved den anden bil som følge af på-
kørslen ramte en tredje bil med reg.nr. tilhørende virksomhed 2. 

Danske Forsikring A/S modtog den 30. marts 2016 regresmeddelelse fra virksomhed 2 

, hvoraf fremgår skadetidspunktet var omkring kl. 15.30. 

Sagsøgtes søn anmeldte skaden telefonisk til Danske Forsikring A/S, som 
efterfølgende modtog regreskrav fra forsikringsselskab 2 vedrørende den anden bil, 
der blev skadet ved påkørslen. Det samlede erstatningskrav vedrørende an
svarsskaden blev opgjort til i alt 78.229,19 kr. 

Danske Forsikring A/S anmodede en ekstern taksator om at opgøre skaden på 
bil 1 . Skaden blev takseret den 7. april 2016 af taksator K , og af 
taksatorrapporten af 25. maj 2016 fremgår, at bilens kilometerstand var anført til 
175.401 km og bilens handelsværdien til 40.000 kr. 

Den 19. april 2016 havde Danske Forsikring A/S' skadesinspektør, S 
en telefonsamtale med sagsøgte S udfærdigede på 
baggrund heraf en intern rapport, hvoraf fremgår blandt andet, at autotaksator 

K's mistanke om, at sagsøgtes søn var den primære bruger af den 
forsikrede bil 1 var understøttet af en række forhold; 

li 

• Sønnen var fører af bilen under det anmeldte uheld 
• Sønnen anmeldte skaden til selskabet 
• Sønnen var oplyst som kontaktperson hos reparatøren 
• Santander Bank har tinglyst pant i bil 1 i navnet på sagsøgtes søn. 

• Bil 1 har tidligere (under ) været forsikret hos forsikringsselskab 1 

i navnet på sagsøgtes søn. 
• Bil 1 har i penod.en tra den '//4-15 til den 1/11-16 iflg. CRM 

været indregistreret til sagsøgtes søn som primær ejer- og 
bruger. 



,, 
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• Forsikringstager sagsøgte har udover bil 1 også 
forsikret en bil 2 ., reg. i sit eget navn. 

• Der er tegnet et km behov på over 40.000 km og ft oplyser selv, 
at hun kører ca 15.000 om året. 

Den 31. maj 2016 afviste Danske Forsikring A/S at betale erstatning for skaden 
på bilen og oplyste sagsøgte om, at selskabet ville gøre forholds-
mæssig erstatning gældende foransvarsskaden, idet forsikringen var indtegnet 
med forkerte oplysninger, da selskabet anså sagsøgtes søn som værende den 
primære bruger af bilen. 

Sagsøgte meddelte ved mail af 29. juni 2016 forsikringsselskabet, at 
hun var den primære bruger af bilen og betalte afdragene på billånet 

Forsikringsselskabet anmodede ved brev af 4. juli 2016 sagsøgte 
om at sende kopi af bankudtog indeholdende dokumentation for betaling af 
bilen og af drag på billånet. 

Sagsøgte sendte den 7. juli 2016 kopi af kontoudtog til forsikrings-
selskabet. Af kontoudtoget fremgår blandt andet, at der er foretaget fem banko-
verførelser på 1.500 kr. og en på 1.400 kr. med følgende tekst" Reg nr 
bil 1 " i perioden fra den 9. februar til den 5. juli 2016. 

Forsikringsselskabet anmodede ved brev af 19. juli 2016 sagsøgte 
om yderligere oplysninger i form af blandt andet slutseddel og opkrævede den 
4. august 2016 forholdsmæssig erstatning for ansvarsskaden. 

Sagsøgte klagede over, at forsikringsselskabet afviste at yde dæk-
ning under kaskoforsikringen for hendes bil, og at der blev opkrævet forholds
mæssig erstatning for selskabets ansvarsudgifter. Forsikringsselskabet meddel
te den 10. oktober 2016, at afgørelsen blev fastholdt under henvisning til, at der 
var afgivet urigtige oplysninger om ejer/brugerforholdet på tegningstidspunk
tet, og at selskabet ikke ville have tegnet kaskoforsikring, og ville have tegnet 
ansvarsforsikringen med en højere præmie, såfremt der var afgivet rigtige op
lysninger om ejer/brugerforholdet på tegningstidspunktet. 

Sagsøgte indbragte herefter sagen for Ankenævnet for Forsikring, 
der traf afgørelse den 29. november 2017 om, at forsikringsselskabet skulle an
erkende, at det ikke var berettiget til at rette et regreskrav mod sagsøgte 

for de erstatninger, som selskabet måtte udbetale i henhold til færdselslo
vens§ 108, stk. 2. Forsikringsselskabet var dog berettiget til at opkræve forhøjet 
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præmie hos sagsøgte for så vidt angår ansvarsforsikringen, således 
at selskabet oppebar korrekt præmie. 

Af ankenævnets begrundelse for afgørelsen vedrørende ansvarsforsikringen 
fremgår blandt andet: 

li 

For så vidt angår skaderne på modpartens bil følger det af færdselslo
vens § 108, stk. 1, at selskabet hæfter umiddelbart over for den skade
lidte. Selskabet har opkrævet forholdsmæssig regres hos klageren ved
rørende ansvarsskaden med henvisning til, at selskabet ville have teg
net ansvarsforsikringen med en højere præmie, hvis der var afgivet rig
tige oplysninger omkring ejer-/brugerforholdet på tegningstidspunktet. 

Spørgsmålet om regres for ansvarsskader er reguleret i forsikringsbe
tingelsernes pkt. 19. Det fremgår heraf, at selskabet i henhold til færds
elslovens§ 108, stk. 2, kan gøre regres mod enhver, der efter færdsels
lovens regler er ansvarlig for en skade, og som har forvoldt skaden med 
forsæt eller grov hensynsløshed. Denne bestemmelse kan ikke i denne 
sag anvendes til at rette krav mod forsikringstageren, ligesom skaden 
ikke er forvoldt ved klagerens grov hensynsløshed. 

Det fremgår af§ 3, stk. 3, i bekendtgørelse 579/2017 om ansvarsforsik
ring for motorkøretøjer mv., at "det kan mellem forsikringsselskabet og 
forsikringstageren med den begrænsning, der følger af færdselslovens § 
108, stk. 2, aftales, at forsikringstageren helt eller delvist skal bære risi
koen for de under forsikringen hørende skader. Det kan ikke mellem 
disse parter aftales, at skadelidte helt eller delvist skal bære risikoen.". 

Det fremgår endvidere af forsikringsbetingelsernes pkt. 19, at "Hvis 
Danske Forsikring har erstattet en skade, som ikke er dækket af forsik
ringen, har Danske Forsikring regres for erstatningsbeløbet". 

Nævnets flertal udtaler: 
Nævnet finder, at forsikringsbetingelsernes pkt. 19 ikke er affattet på en 
sådan måde, at det giver selskabet adgang til at opkræve forholdsmæs
sig regres hos klageren vedrørende ansvarsskaden, idet bestemmelsen 
kun giver adgang til regres for skader, som ikke er dækket, og idet det 
som anført ovenfor følger af færdselsloven, at skaden er dækket af for
sikringen. 

Flertallet har blandt andet lagt vægt på, at reglerne om ansvarsforsik
ring er udformet således, at forsikringstageren skal ydes en høj beskyt-
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telse mod at komme til at hæfte for et ukendt og potentielt meget bety
deligt erstatningsansvar over for tredjemand. 

Flertallet har endvidere lagt vægt på, at der efter færdselslovens§ 108, 
stk. 2, alene er hjemlet adgang til regres, hvis forholdet kan betragtes 
som "forsætligt eller groft hensynsløst". 

Flertallet henviser i øvrigt til sin afgørelse i sag 89232. 

Flertallet finder derimod, at selskabet er berettiget til - for den periode 
som ejer/brugerforholdene ikke har været korrekt oplyst til selskabet -
at opkræve forhøjet præmie hos klageren for så vidt angår ansvarsfor
sikringen, således at selskabet kommer til at oppebære korrekt præmie i 
forhold til ansvarsforsikringen. 

Nævnets mindretal udtaler: 
Mindretallet finder herefter, at selskabet i medfør af forsikringsbetin
gelsernes pkt. 19 og forsikringsaftalelovens§ 6, stk. 2, er berettiget til at 
opgøre ansvarsskaden som en pro rata erstatning med den følge, at sel
skabet kan opkræve forholdsmæssig regres hos klageren vedrørende 
ansvarsskaden. 

Mindretallet har blandt andet lagt vægt på, at det er almindelig kendt, 
at præmien for en bilforsikring beregnes ud fra brugerens risikooplys
ninger, og at det er forsikringstageren, der har ansvaret for, at selskabet 
har fået de korrekte oplysninger om ejer-/brugerforhold. 

Mindretallet har endvidere lagt vægt på, at det af side 29-30 i betænk
ning 1036/1985 om erstatning og forsikring for skader opstået ved be
nyttelse af motordrevne køretøjer fremgår, at "udvalget har ikke ud 
over det anførte fundet grundlag for at foreslå begrænsninger i forsik
ringsselskabernes adgang til at søge hel eller delvis regres mod den sik
rede på grundlag af risikobegrænsninger eller objektive kriterier i poli
cen, overtrædelse af sikkerhedsforskrifter, urigtige risikooplysninger el
ler fareforøgelse, eller til at indtræde i skadelidtes ret mod den ikke sik
rede skadevolder, herunder de tilfælde, hvor forsikringen er ophørt på 
grund af manglende præmiebetaling. Udvalget har herved lagt vægt 
på, at forsikringsselskabernes adgang til at rejse krav mod skadevolder 
i disse tilfælde er særligt begrundet i, at forsikringsdækningen er be
grænset efter almindelige forsikringsprincipper eller i, at forsikringen 
ikke er tegnet, ikke dækker den pågældende eller er ophørt". 

Mindretallet finder anledning til at bemærke, at selskabets regreskrav 
mod klager ikke forekommer at være rigtigt opgjort. 
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,, 

Der er enighed om den beløbsmæssige opgørelse af bilens handelsværdi, og at 
Danske Forsikring A/S ikke ville have tegnet kaskoforsikring for bilen, hvis 
sagsøgtes søn var den primære bruger af bilen. 

Forklaringer 

Der er afgivet forklaring af sagsøgte , sagsøgtes søn og s. 

Sag ·øg te har forklaret blandt andet, at hun kom til Danmark i 1989 
fra Libanon. Hun forstår nogenlunde dansk. Hun bor alene med sin datter efter 
hendes mand døde i 2008. De har fem børn. Hendes mand stod for alle henven
delser til myndighederne. Hendes børn hjælper hende nu. Hun er førtidspen
sionist på grund af sygdom. 

Hun købte bil 1 af hendes søn, . Hun betalte ikke noget for 
bilen, men skulle betale en restgæld til Santander Bank. Der blev ikke lavet no
gen købsaftale. Hun havde brug for en bil til indkøb og til at køre sin datter, 
som har nyreproblemer, til hospitalet og i skole. Det var en svær periode på 
grund af datterens nyresygdom. I 2016 fik hendes datter en infektion og var 
indlagt i en lang periode. Før hun overtog bil 1 , lånte hun bil af hendes 
datter og svigersøn. 

Hun havde også to andre biler af mærket . Disse stod begge på hendes 
anden søns værksted, idet de skulle repareres. Den ene bil 3 blev skrottet, og 
den anden bil 2 blev solgt til" Allan". Allan betalte 10.000 kr. kontant for bilen. 
Hun husker ikke, om der blev lavet en købsaftale, eller hvornår aftalen blev 
indgået. Bilen kunne ikke køre, men Allan hentede den på en autotransporter. 
Bil 2 var forsikret i lang tid, selvom den ikke kunne køre. Det skyldtes, at 
hendes søn skulle reparere bilen, men han havde ikke tid. Til sidst solgte hun 
den derfor i stedet. 

Hun var klar over, at Santander Bank havde pant i bil 1 , som hun overtog 
fra sønnen. Hun talte med banken telefonisk. De sagde, at hun ikke kunne over
tage bilen, når sønnen havde gæld i bilen. Hun betalte afdragene til Santander 
Bank. Foreholdt mail af 7. juli 2016 med kontoudtog til Topdanmark (bilag 18) 
har hun forklaret, at det er en kontoudskrift fra hendes konto. Hun betalte 1.500 
kr. om måneden til Santander Bank. Overførslen på 1.500 kr. den 25. marts 2016 
er fra hendes søn, søn 2 . Han gav hende penge til en rejse. Overførslen af 1.500 
kr. den 7. juli 2016 er en intern overførsel fra en af hendes andre konti. 
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Hun har altid haft sine forsikringer i Danske Forsikring. Hun var ikke klar over, 
at sønnen ikke havde betalt forsikringspræmie på bil 1 . Der var ikke num-
merplader på bilen, og den stod på sønnens værksted. Han sagde, at der ikke 
var nummerplader på, idet den var på værksted og skulle til syn. 

Hun har ikke bemærket, at der ved tegning af forsikringen blev angivet et ki
lometerbehov på 40.000 km, men forsikringsselskabet ved, hvor meget hun kø
rer. Hun kører 7.-8.000 km årligt. Hun bruger også bilen til at besøge sin familie 
i Danmark. Hun har på intet tidspunkt ringet til forsikringsselskabet og fortalt, 
at bil 1 var blevet solgt. Hun har heller ikke anmodet om at få forsikringen 
genoptaget. 

Hun ved ikke, om sønnen havde sin egen bil, men han lånte vistnok en bil af en 
ven. Indimellem lånte han også bil 1 . Den 15. marts 2016 lånte han bil 1 

, da han skulle hjælpe sin bror med at flytte et akvarium. Der var ikke plads i 
sønnens egen bil. Det er korrekt, at hun tidligere har oplyst, at sønnen skulle 

bruge bilen i forbindelse med samvær med sin datter, men han skulle også bru-
ge den til at flytte et akvarium. Sønnens datter boede i by x . Sønnen 
boede også i en periode i by x , men hun husker ikke hvornår. 

Sønnen anmeldte skaden til forsikringsselskabet, idet han taler bedre dansk end 
hende. Hun har ikke kørt 8.000 km i bilen over to måneder og ved ikke, hvor
dan det kan fremgå af bilens kilometertæller. 

Hun havde en meget ubehagelig samtale med en fra Danske Forsikring. Hun 
var påvirket af et dødsfald i familien og havde svært ved at forstå, hvad perso
nen sagde. Hun fortalte, at hun talte dårligt dansk, men han sagde, at hun bare 
skulle tage det stille og roligt. Han ville blot stille nogle få spørgsmål. Han 
spurgte til, hvor mange gear bilen havde. Hun svarede fem, men sagde også at 
hun ikke brugte det sjette gear. Hendes søn var ikke til stede under samtalen, 
idet han var til en begravelse. 

Hun husker ikke, at hun skulle have ringet til Danske Forsikring og opsagt for
sikringen i marts 2016. Hun havde ingen planer om at sælge bil 1 . Sønnen 
kan heller ikke have ringet og opsagt forsikringen. Sønnen havde ingen kontak
toplysninger til forsikringsselskabet. 

Sag øgte søn har forklaret blandt andet, at han er uddannet tømrer. Han var 
udsat for et voldsomt overfald i 2005 og har ikke siden arbejdet. Han forsøgte i 
2015 at åbne en restaurant, men den gik konkurs. Han købte bil 1 i forbin-
delse med åbningen af restauranten til brug for indkøb af varer. Bil 1 var 
forsikret i forsikringsselskab 3 . Vidnet blev foreholdt ekstraktens side 
57, foto af Bilforsikring forsikringsselskab 3 . Hertil forklarede vid
net, at det var vidnets bilforsikring, da han købte bil 1 
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Efter konkursen fik han angst og var ikke god til at åbne for den post, som han 
modtog. Han ved derfor ikke, om forsikringsselskab 1 overtog forsikringen. 
På et tidspunkt blev pladerne "klippet" af bil 1 . Det skyldtes, at bilen ikke 
var kørt til syn. Han husker ikke, om han betalte forsikringspræmien. Han hu
sker ikke, at bil 1 blev afmeldt i 2016. Han har ikke afmeldt forsikringen i 
marts 2016. 

Han kørte i bil 1 en måneds tid. Derefter gav han bilen til sin mor. Det var 
en god bil, men han havde ikke råd til den. Hun skulle ikke betale noget for bi
len, men blot betale afdragene på lånet. Santander Bank afviste debitorskifte. 
Han omregistrerede bilen til sin mor. Han talte ikke med sin mor om, hvor 
bil 1 var forsikret. Han er ikke bekendt med, hvor mange kilometer bil 1 

havde kørt. Han boede i by x . Han lånte indimellem bil 1 
Det var måske en til to gange om måneden. Han lånte den blandt andet, da 
hans lillebror skulle have flyttet et akvarium. Han havde ikke brug for en bil 
fast, idet han boede sammen med en kammerat, og lånte kammeratens bil. 

Han kørte i bil 1 , da uheldet skete. Det var den 15. marts 2016. Det var 
ham, der anmeldte uheldet til forsikringsselskabet, idet uheldet var hans an
svar. Han anmeldte det først den 30. marts 2016. Det skyldtes hans problemer 
med angst. Han har ikke på skadesdagen talt med forsikringsselskabet om at 
genoptage forsikringen. 

~ har forklaret blandt andet, at han siden 2015 har været skadesin-
spektør hos Topdanmark. Han undersøger sager, hvor der er mistanke om for
sikringssvindel. Han har tidligere været ansat i kriminalpolitiet. I sagen havde 
forsikringsselskabet en mistanke om, at der var oplyst en forkert bruger af bi
len. Det sker ofte. Vidnets opgave er derfor at undersøge, om den oplyste ejer 
også har kendskab til bilen. Han kontakter derfor ejeren og for at høre om basa
le ting, som antallet af gear, hvordan bagagerummet åbnes, om der er sæde
varme mv. 

I sagen blev han kontaktet af taksator, der havde en mistanke om, at brugeren 
af bilen ikke var den rette. Han fik oplyst, at anmelderen af skaden ikke var 
identisk med ejeren/brugeren af bilen. Han rettede derfor henvendelse til for-
sikringstageren, sagsøgte . Sagsøgte svarede forkert på det første 
spørgsmål omkring hvor mange kilometer, hun kørte om året. Da han spurgte 
til hendes bil nr. 2, , kunne han fornemme, at sønnen sad ved siden af 
og kunne høre spørgsmålene. Da vidnet spurgte til hvor mange gear, der var i 
bil 1 , svarede hun først fem. Han kunne høre, at nogen korrigerede hende, 
hvorefter hun svarede seks. Han er helt sikker på, at forsikringstager ikke var 
den primære bruger af bilen, også fordi husstanden også havde en anden bil. 

Parternes synspunkter 
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Danske Forsikring A/S har i sit påstandsdokument anført følgende: 

li 

Til støtte for den nedlagte påstand gør jeg på vegne af sagsøger gæl
dende, at sagsøgte i forbindelse med indtegningen af forsikringen har 
afgivet urigtige oplysninger, hvorefter forsikringsdæknin~en af erstat
ningsansvar for den indtrådte færdselsskade skal vurderes i henhold til 
forsikringsaftalelovens § 6. 

I henhold til forsikringsaftalelovens § 6, stk. 2, 1. punktum hæfter for
sikringsselskabet herefter i det omfang det mod den aftalte præmie ville 
have forpligtet sig i en situation som den foreliggende, hvor sagsøger 
ville have tegnet forsikringen, hvis de rette brugerforhold havde været 
oplyst, men mod en anden præmie. 

Af forsikringsaftalelovens§ 6 følger herefter en forholdsmæssig forsik
ringsdækning i en situation som den foreliggende for så vidt angår an
svarsskaden. Kravet kan herefter opgøres i overensstemmelse med den 
af sagsøger nedlagte påstand og som opgjort i stævningen side 5. 

Over for den af sagsøgte selvstændige nedlagte påstand bestrider 
sagsøger fortsat, at der er grundlag for at udbetale forsikringsdækning i 
henhold til kaskoforsikringen. Sagsøger gør gældende, at sagsøger var 
berettiget til at afvise dækning for skaderne på bilen, da sagsøgte 

havde afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med indteg
ningen. Sagsøger ville ikke have tegnet kaskoforsikring for sagsøgtes søn 

, eftersom han ikke opfyldte kravene til Danske Forsikrings 
helkundepolitik, samtidigt med at vi nu har viden om, at forsikringen i 

forsikringsselskab 1 var opsagt som følge af restance, jf. bilag 34. 

3.2 Urigtige oplysninger 
Sagsøger gør gældende, at sagsøgte ved indtegningen af forsikringen 
ved Danske Forsikring afgav urigtige oplysninger. 

Sagsøger gør gældende, at det var sagsøgte søn, , der 
reelt var den faste bruger eller ejer af bilen, og at sagsøgte herefter har 
afgivet urigtige risikooplysninger i forbindelse med indtegningen af 
forsikringen, jf. forsikringsaftalelovens§ 6. Sagsøgtes afgivelse af urig
tige oplysninger må anses som uagtsomt. 

De samlede oplysninger dokumenterer efter sagsøgers opfattelse det 
rette ejer- eller brugerforhold og gennemgås i det følgende. 
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Sagsøgte havde samtidig med indtegnelse af bil 1 i januar 2016 to 
andre biler forsikret hos Danske Forsikring. Forsikringen for bil 2 
med registreringsnummeret blev opsagt på grund af mang-
lende betaling i november 2017 med virkning pr. 16. oktober 2017, hvil
ket således er 1 år og 10 måneder efter, at sagsøgte angiveligt overtog 
bil 1 . Sagsøgtes anden bil 3 med registreringsnummeret 
ophørte 10. marts 2016. Denne bil var også tidligere ejet af sagsøgtes 
søn. 

Inden sagsøgte fik bil 1 forsikret hos sagsøger var bilen forsikret i 
sagsøgtes søn's navn hos forsikringsselskab 1 . Forsikringsselskab 1 
annullerede forsikringen den 26. oktober 2015 på grund af restance. Det 
ville således have været vanskeligt for sagsøgtes søn at have fået 
tegnet motorkøretøjsforsikring hos et andet selskab, henset til at en 
række forsikringsselskaber ikke tegner forsikring for kunder, hvis tidli
gere forsikring er blevet opsagt på grund af restance. Dette er dermed et 
åbenbart incitament til at lade forsikringen tegne af sagsøgte. 

På selve uheldstidspunktet var det ligeledes sagsøgtes søn , der var 
fører af bilen, ligesom han også anmeldte skaden til selskabet. Det be
mærkes ligeledes, at der var tinglyst pant i bilen i sagsøgtes søn's 
navn. 

For så vidt angår kilometerstanden gør sagsøger gældende, at der er ta
le om en helt usædvanlig høj kilometerstand i perioden, som løber 6 
dage før ejerskiftet den 27. januar 2016, dvs. fra den 21. januar 2016 og 
indtil ulykken den 15. marts 2016. Som det fremgår har sagsøgte således 
kørt 8.401 km på under 2 måneder, hvilket svarer til ca. 155 km om da
gen. Dette modsvarer ikke et kørselsbehov, som oplyst af sagsøgte ind
befatter at køre sit barn til og fra skole, til lægen og familiebesøg. Sam
menholdt med sagsøgtes oplysninger i forbindelse med indtegningen af 
sagsøgtes bil 2 , hvoraf det fremgår, at sagsøgtes årlige kilometer-
forbrug er mellem 8.001-14.000 km jf. bilag 5, må det have formodnin
gen mod sig, at sagsøgte skulle køre 8.401 km på 2 måneder alene. 

På trods af gentagne opfordringer i processkrifterne og frister fremsat af 
retten har sagsøgte ikke opfyldt alle sagsøgers opfordringer. Sagsøgte 
har ikke fremlagt en R75 for sagsøgtes søn for årene 2016 og 2017, og 
ej heller oplyst eller dokumenteret, hvilken bil sagsøgtes søn kørte i 
perioden efter salget af bil 1 til sagsøgte. Sagsøger finder herefter, 
at idet sagsøgte ikke har efterkommet opfordringerne, trods gentagelse 
heraf, at sagsøgte ikke kan dokumentere, at sagsøgtes søn rent fak
tisk havde en anden bil efter salget af bil 1 til sagsøgte. Sagsøger 
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finder herefter, at retten kan lægge til grund, at sagsøgtes søn ikke 
havde en anden bil og dermed var den faste bruger eller ejer af bil 1. 

3.3 Færdselslovens § 108 og F AL § 6 
Sagsøger gør endvidere gældende, at det ikke følger af de begrænsnin
ger i muligheden for at fremsætte regreskrav imod et sikret på et mo
torkøretøjsforsikring, der fremgår af færdselslovens§ 108, at et forsik
ringsselskabs mulighed for at påberåbe sig forsikringsaftalelovens reg
ler om urigtige oplysninger, herunder forsikringsaftalelovens § 6, der
med er afskåret. 

Færdselslovens regler om objektivt ansvar for færdselsskader, forsik
ringspligt og mulighed for fremsætte erstatningskrav direkte imod an
svarsforsikringen er alle beskyttelsesregler for kravstiller, dvs. skadelid
te. Samtidigt er der i lovens beskyttelsesregler for sikrede, der imidler
tid alene relaterer sig til fremkaldelse af forsikringsbegivenheden, dvs. 
til de handlinger som sikrede har foretaget sig i forbindelse med selve 
færdselsskaden. 

I den forbindelse fremgår det af færdselslovens § 108, at regres alene 
kan ske, såfremt "forsikringsbegivenheden er fremkaldt ved en 
uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed". 

Færdselsloven regulerer ikke forsikringen i øvrigt og afskærer herunder 
ikke for muligheden for at afvise forsikringsdækning helt eller delvist 
som følge af øvrige forsikringsretlige forhold, herunder omdrejnings
punktet i nærværende sag, urigtige oplysninger. 

Urigtige oplysninger i forbindelse med tegningen af forsikringen relate
rer sig således ikke til fremkaldelse af færdselsskaden og er derfor gan
ske langt fra området for færdselslovens § 108. 

Det er væsentligt at notere, at færdselslovens regler medfører, at skade
lidte fortsat i en situation som i nærværende sag vil kunne rejse sit fulde 
erstatningskrav mod ansvarsforsikringen, men dette afskærer ikke for
sikringsselskabet mod efterfølgende regres. Skadelidtes interesser er 
med andre ord fuldt ud tilgodesete. 

Det forhold, at færdselsloven ikke begrænser regres uden for området 
for fremkaldelse af færdselsskaden, er omtalt i Betænkning 1036/1985 
som anført i mindretallets votum i Ankenævnet for Forsikrings kendel
se, hvor et citat er medtaget fra nævnte betænkning: 
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"Udvalget har ikke ud over det anførte fundet grundlag for at foreslå begræns
ninger i forsikringsselskabernes adgang til at søge hel eller delvis regres mod 
den sikrede på grundlag af risikobegrænsninger eller objektive kriterier i poli
cen, overtrædelse af sikkerhedsforskrifter, urigtige risikooplysninger eller fare
forøgelse, eller til at indtræde i skadelidtes ret mod den ikke sikrede skadevolder, 
herunder de tilfælde, hvor forsikringen er ophørt på grund af manglende præ
miebetaling. Udvalget har herved lagt vægt på, at forsikringsselskabernes ad
gang til at rejse krav mod skadevolder i disse tilfælde er særligt begrundet i, at 
forsikringsdækningen er begrænset efter almindelige forsikringsprincipper eller 
i, at forsikringen ikke er tegnet, ikke dækker den pågældende eller er ophørt." 

Jeg bemærker, at retstilstanden efter sagsøgers opfattelse vil være uhen
sigtsmæssig, såfremt urigtige oplysninger ikke kan have de retsvirk
ninger, der følger af beskyttelsespræceptiv lovgivning, dvs. lovgivning, 
der i forvejen beskytter forsikringstager. Konsekvensen af dette ville 
være, at eneste civilretlige følge af afgivelse af urigtige oplysninger er, 
at forsikringstager skal betale den præmie, som forsikringstager ville 
skulle betale, såfremt rigtige oplysninger var afgivet. De præventive 
hensyn, der ligger bag forsikringsaftalelovens regler, vil herefter i det 
hele være tilsidesat. 

Bestemmelsen i færdselsloven indskrænker således ikke adgangen til at 
søge hel eller delvis regres mod den sikrede på grundlag af urigtige op
lysninger. Retten i Svendborg har afsagt dom i en lignende sag den 17. 
juni 2020, hvor retten ligeledes kom frem til dette. 

I dommen fandt Retten i Svendborg, at sagsøgte, forsikringstager, hav
de afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med indtegningen af for
sikringen, jf. forsikringsaftalelovens§ 6. Retten fandt herefter, at sagsø
ger, forsikringsselskabet, var berettiget til at kræve en forholdsmæssig 
del af den udbetalte erstatning dækket af sagsøgte. Retten fandt ikke, at 
regresbegrænsningen i færdselslovens § 108, stk. 2, havde betydning for 
adgangen til at gøre regres gældende i tilfælde af urigtige risikooplys
ninger. 

li 

Sagsøgte har i sit påstandsdokument anført følgende: 

li 

Urigtige oplysninger 
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Indledningsvist bemærkes det, at Danske Forsikring har bevisbyrden 
for, at sagsøgte har givet urigtige oplysninger ved tegningen af forsik
ringen. 

I stævningen har Danske Forsikring anført en lang række grunde til, 
hvorfor de mener, at sagsøgtes søn var den reelle bruger af bilen. 

For så vidt angår det forhold, at sagsøgte havde andre biler forsikret var 
forholdet således, at sagsøgte ejede to andre biler i 2016. Den ene 
bil 2 med reg. nr. var i stykker med en ødelagt motor, og 
det kostede ca. 35.000 kr. at få den repareret. Den blev senere udbedret 
og solgt kontant for et mindre beløb. Opmærksomheden henledes på, at 
bilen var fra 2002 og i dårlig stand. Derfor blev bilen solgt til et mindre 
beløb, og der blev ikke udarbejdet en købsaftale, hvilket sjældent sker 
ved mindre bilhandler. 

Den anden bil 3 var ligeledes gammel og med flere småskader og 
var generelt ikke særlig pålidelig. Bilen blev derfor skrottet. Bilen var 
ligeledes forsikret hos Danske Forsikring, jf. bilag B. 

Sagsøgte kan i øvrigt ikke genkende, at hun har opsagt en forsikring den 
4. marts 2016 og senere begæret den genoptaget den 15. marts 2016, 
uanset hvilken bil, der er tale om. 

Af disse årsager manglede sagsøgte en bil, og aftalen mellem sønnen 

og sagsøgte blev herefter, at hun skulle overtage bil 1 mod at 
betale lånet på den. Af samme årsag blev pantet ikke fjernet. Uanset 
hvem der var ejer af bilen, skulle Santander Bank jo alligevel have pant 
i bilen. Det er derudover dokumenteret, at sagsøgte har betalt det må
nedligt afdrag på 1.500 kr. jf. bilag 18. 

Det er korrekt, at bilen inden sagsøgte's overtagelse var ejet af sønnen og 
forsikret i hans navn. Opmærksomheden henledes på, at forsikringen 
var billigere hos forsikringsselskab 3 , jf. bilag A. Det savner således me
ning at parterne skulle iværksætte et ejerskifte med det formål at betale 
mindre i forsikring for så derefter at tegne en ny forsikring med en hø
jere præmie. 

At sønnen anmeldte skaden til Danske Forsikring skyldtes som anført, at 
han var fører af bilen på ulykkestidspunktet. Han havde derfor alle op
lysningerne om ulykken. Derudover taler han bedre dansk end sagsøgte 

, og det er derfor oftest hendes sønner, som kommunikerer for hen
de med myndigheder m.v. 
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I henhold til bilag 10 bestrides Danske Forsikrings beskrivelse. Sagsøgtes 
danskkundskaber er slet ikke til en samtale af sådan karakter. 

Det bestrides fortsat, at sagsøgte har kørt over 8.000 km. i bilen. I den 
forbindelse bestrides det, at et billede af et speedometer og Danske For
sikrings egen taksators bekræftelse heraf løfter bevisbyrden. 

Det gøres på den baggrund gældende, at Danske Forsikring ikke har 
løftet bevisbyrden for, at der er givet urigtige oplysninger. 

Særligt skal det i den forbindelse bemærkes, at hele præmissen for Dan-
ske Forsikring for at afvise dækning på bil 1 under kaskodæknin-
gen var, at sønnen var brugeren af bilen og ikke sagsøgte. Hvis sønnen og 
sagsøgte skulle have snydt med angivelsen af brugeren af bilen, må det 
formodes at være for at opnå en billigere præmie på bilen. Det bestri
des, at sønnen og sagsøgte i samarbejde skulle have gennemgå forsik
ringsbetingelserne og vilkårene for de to kaskoforsikringer og fundet, at 
dækningen skulle være bedre hos Danske Forsikring, og derfor har for
søgt at snyde med angivelsen af brugeren af bilen, selvom Danske For
sikrings præmie var højere. 

Det kan konstateres, at præmien på bilen var billigere hos forsikringsselskab 3 

, jf. bilag A frem for den hos Danske Forsikring tegnede forsik
ring. Selv hvis det virkelig var sagsøgte og sønnen's ønske at snyde med 
brugerangivelsen for at få en billigere forsikring, savner det mening, at 
sagsøgte så ikke sørgede for at anføre det korrekte kilometerbehov 
frem for et kilometerbehov på 40.000 km. Det kan således konstateres, 
at der overhovedet intet motiv er for, at sagsøgte. og sønnen skulle snyde 
med brugerangivelse på bil 1 . Det bestrides derfor, at sagsøgte har 
givet urigtige oplysninger i forbindelse med indtegningen af bilen. 

Såfremt det lægges til grund, at forsikringen ophørte som følge af re
stance med betaling af forsikringspræmie, savner det fortsat mening for 
sagsøgte at lade bilen forsikre hos Danske Forsikring. I stedet kun
ne hun lige så godt lade bilen forsikre hos forsikringsselskab 3 , hvor 
sagsøgtes søn vidste, at præmien var lavere. 

Modkrav 

Som følge af at der ikke er givet urigtige oplysninger, er Danske Forsik
ring forpligtet til at betale erstatning i henhold til kaskoforsikringen. I 
henhold til kendelsen fra Ankenævnet, jf. bilag 24, s. 4 fremgår det, at 
taksator har fastsat handelsværdien til 40.000 kr. Denne vurdering be
strides ikke. 
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Det gøres på den baggrund gældende, at Danske Forsikring bør tilplig-
tes at betale sagsøgte 40.000 kr. 

Færds lsloven § 108 

I henhold til forsikringsaftalelovens § 3 gælder forsikringsaftaleloven 
kun, hvis lovens bestemmelser er erklæret ufravigelige eller, hvis der 
ikke er indeholdt andet i parternes aftale (forsikringsbetingelserne). 

Danske Forsikrings regresadgang er reguleret af pkt. 19 i forsikringsbe
tingelserne, jf. bilag 4. 

I henhold til pkt. B.1. har Danske Forsikring regres mod enhver, som ef
ter færdselslovens regler er ansvarlig for en skade, og som har forvoldt 
skaden med forsæt eller ved en uagtsomhed, der kan betegnes som 
grov hensynsløshed. Dette er ikke tilfældet i nærværende sag, hvorfor 
bestemmelsen ikke hjemler adgang for regres til Danske Forsikring. 

I henhold til pkt. B.2 har Danske Forsikring regresadgang, hvis de har 
erstattet en skade, som ikke er dækket af forsikringen. I nærværende 
sag er skaderne dækket af forsikringen, jf. færdselslovens § 108. 

Danske Forsikring har herefter udtømmende gjort op med deres re
gresmuligheder over for forsikringstageren. 

I forhold til mindretallets udtalelse i Ankenævnet for Forsikring, jf. bi
lag 24 henvises der ligeledes til, at selskabet kan opkræve forholdsmæs
sigt regres. Det bestrides, at Danske Forsikrings betingelser hjemler det
te, og forsikringsbetingelserne hjemler i øvrigt ikke yderligere adgang 
til regres hos forsikringstageren, hvorfor sagsøgte bør frifindes. Det be
mærkes i den forbindelse, at der ikke kan udelukkes, at Danske Forsik
ring ville have en regresadgang, såfremt forsikringsbetingelserne var 
udformet anderledes. 

Særligt bemærkes det, at ved fortolkningstvivl skal der fortolkes til for
del for forbrugeren, jf. uklarhedsreglen/koncipistreglen. Ligeledes gør 
det gældende, at det vil kræve en særskilt klar og tydelig hjemmel, hvis 
Danske Forsikring vil gøre regres hos sagsøgte. 

At det i øvrigt ikke er en tilfældighed, at forsikringsbetingelserne er ud
formet på den måde, henvises der til flertallets bemærkninger nederst 
på s. 11, jf. bilag 24: 
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"Flertallet har blandt andet lagt vægt på, at reglerne om ansvarsforsikring er 
udformet således, at forsikringstagerens skal ydes en høj beskyttelse mod at 
komme til at hæfte for et ukendt og potentielt meget betydeligt erstatnings
ansvar over for tredjemand". 

Det må således formodes at være derfor, at der ikke er hjemlet en yder
ligere regresadgang i forsikringsbetingelserne, jf. bilag 4, pkt. 19. 

Såfremt retten finder, at der er givet urigtige oplysninger, og at færds
elslovens§ 108 samt Danske Forsikrings forsikringsbetingelser ikke af
skærer Danske Forsikring fra et regreskrav mod sagsøgte, anerkendes 
det, at Danske Forsikring ved responsummet fra Forsikring & Pension 
har løftet bevisbyrden for, at Danske Forsikring ville have indtegnet bi
len på andre vilkår, 

li 

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

Rettens begrundelse og resultat 

Det er under sagen omtvistet, om sagsøgte ved forsikringsaftalens 
indgåelse uagtsomt har afgivet urigtige oplysninger, jf. forsikringsaftalelovens§ 
6. 

Efter det oplyste kan det lægges til grund, at bilen bil 1 , reg.nr. 
den 27. januar 2016 blev registreret i Motorregistret med sagsøgte 

som primær bruger og ejer, og at der den 22. februar 2016 og med virk
ning fra den 27. januar 2016 blev tegnet en ansvars- og kaskoforsikring- Per-
sonbiler Bil Elite - for bil 1 hos Danske Forsikring A/S med sagsøgte 

som forsikringstager og ejer/bruger. 

Efter en samlet vurdering af sagens oplysninger finder retten det bevist, at regi-
streringen af sagsøgte som primær bruger og ejer af bil 1 var 
uden realitet, og at sagsøgte ved tegningen af ansvars- og kasko-
forsikringen for bil 1 uagtsomt afgav urigtige oplysninger af betydning for 
forsikringsselskabets risikovurdering, idet sagsøgte ikke - som op
lyst overfor Danske Forsikring A/S - var primær bruger og ejer af bil 1 
Retten finder det således efter bevisførelsen godtgjort, at sønnen 

var den primære bruger/ejer af bilen ved indgåelsen af forsikringsafta
len. 
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Der er herved lagt vægt på, at sagsøgtes søn før den 27. januar 2016 var 
ejer/bruger af bil 1 , at hans påståede overdragelse af bilen til moren 
sagsøgte ikke nærmere er dokumenteret, at Santander Consumer Bank 
havde tinglyst ejendomsforbehold i bilen med sagsøgtes søn som debitor for 
et lån på 36.000 kr., at sagsøgte ved forsikringsaftalens indgåelse 
endvidere var registreret som primær bruger og ejer af to biler af mrk. 
Endvidere er der lagt vægt på de i øvrigt foreliggende oplysninger, herunder 
det oplyste om forsikringsforholdene for bil 1 før januar 2016, det oplyste 
om, at sagsøgtes søn var fører af bilen ved færdselsuheldet den 15. marts 
2016 og det oplyste om den efterfølgende kontakt mellem forsikringstager og 
Danske Forsikring A/S i anledning af færdselsuheldet, som blandt andet er be-
lyst ved vidnet S' forklaring. Under de foreliggende omstændig-
heder må sagsøgte og sagsøgtes søn's , forklaringer om ejer og 
brugerforholdet til bil 1 ved indgåelsen af forsikringsaftalen tilsidesættes 
som utroværdige. 

Retten bemærker herefter følgende vedrørende ansvarsskaden: 

Det følger af ordlyden af færdselslovens§ 108, stk. 2, at bestemmelsen vedrører 
forsikringsbegivenheden, og at forsikringsselskabet kun kan indgå aftale med 
forsikringstageren om adgang til regres overfor den, der efter færdselslovens § 
104 er ansvarlig for skaden, hvis forsikringsbegivenheden er fremkaldt ved kva
lificeret uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed. 

Færdselslovens§ 108, stk. 2, fik sin nuværende ordlyd, ved L 1985-11-27 nr. 495 
om ændring af færdselsloven (Erstatning og forsikring). 

I bemærkningerne til forslag om lov om ændring af færdselsloven- LFF 1985-
10-02 nr. 7 fremgår blandt andet, at færdselslovens§ 108, stk. 2, alene angår af
taler om regres, hvor regressen er begrundet i den ansvarliges forhold med 
hensyn til fremkaldelse af forsikringsbegivenheden. 

Affattelsen af færdselslovens § 108, stk. 2, i det vedtagne lovforslag svarer til 
bestemmelsen i lovudkastet i betænkning 1985 nr. 1036 om erstatning og forsik
ring for skader opstået ved benyttelse af motordrevne køretøjer. 

Af betænkning 1985 nr. 1036 om erstatning og forsikring opstået ved benyttelse 
af motordrevne køretøjer fremgår under pkt. 6.5 blandt andet: 

" Det har i udvalget været drøftet, i hvilket omfang der efter en eventuel 
ophævelse af bestemmelserne om legal regres, bør være adgang til at gøre 
regres gældende på andet grundlag, herunder regres efter særlige be
stemmelser i policen. Det har i den forbindelse på den ene side været 
gjort gældende, at almindelige regresregler har en vis præventiv effekt. 
Herimod har det på den anden side været anført, at de præventive hen-
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syn inden for færdselslovens område - også for så vidt angår spiritus- og 
promillekørsel - er tilstrækkeligt varetaget gennem de strafferetlige reg
ler, herunder reglerne om frakendelse af førerretten. På denne baggrund, 
og da færdselsskader efter udvalgets opfattelse i videst muligt omfang 
bør dækkes af den lovpligtige forsikringsordning, således at der generelt 
tillægges subjektive forhold ved skadens forvoldelse mindre betydning, 
har udvalget med hensyn til spørgsmålet om regres ment at burde be
grænse forsikringstagerens personlige hæftelse. Det foreslås derfor, at der 
i færdselsloven optages en bestemmelse, hvorefter det ikke mellem for
sikringsselskabet og forsikringstageren kan aftales, at selskabet skal have 
regres mod den ansvarlige for skaden, medmindre forsikringsbegivenhe
den er fremkaldt ved grov hensynsløshed. Udvalget finder at udtrykket 
grov hensynsløshed bedre end begrebet grov uagtsomhed beskriver det 
område, hvor forsikringsselskabet bør kunne forbeholde sig regres, såle
des at skaden endeligt bæres af skadevolderen. Der er efter udvalgets 
mening kun behov for at ramme den bevidste tilsidesættelse af trafiksik
kerheden - f.eks. den bevidst hasarderede kørsel - mens der ikke er 
grundlag for at ophæve forsikringsdækningen, hvor skaden skyldes den 
enkeltstående handling, der er udslag af et øjebliks uopmærksomhed, 
selv om uopmærksomheden objektivt set må betegnes som grov. 

Udvalget har ikke ud over det anførte fundet grundlag for at foreslå be
grænsninger i forsikringsselskabernes adgang til at søge hel eller delvis 
regres mod den sikrede på grundlag af risikobegrænsninger efter objekti
ve kriterier i policen, overtrædelse af sikkerhedsforskrifter, urigtige risi
kooplysninger eller fareforøgelse, eller til at indtræde i skadelidtes ret 
mod den ikke sikrede skadevolder, herunder de tilfælde, hvor forsikrin
gen er ophørt på grund af manglende præmiebetaling. Udvalget har her
ved lagt vægt på, at forsikringsselskabernes adgang til at rejse krav mod 
skadevolder i disse tilfælde er særligt begrundet i, at forsikringsdæknin
gen er begrænset efter almindelige forsikringsprincipper eller i, at forsik
ringen ikke er tegnet, ikke dækker den pågældende eller er ophørt." 

Efter ordlyden af færdselslovens§ 108, stk. 2, og bestemmelsens forarbejder 
finder retten, at færdselslovens § 108, stk. 2, ikke begrænser forsikringsselska
bets adgang til regres mod forsikringstageren, når regreskravet er begrundet i, 
at forsikringstageren har afgivet urigtige oplysninger. 

Forsikringsbetingelsernes pkt. 19 i forsikringsaftalen om regres omhandler tilli
ge kun regres i relation til fremkaldelse af forsikringsbegivenheden og begræn
ser derfor heller ikke Danske Forsikring A/S' adgang til regres som følge af, at 
der er afgivet urigtige oplysninger 

Forsikringsaftalelovens§ 6 regulerer forsikringsselskabets hæftelse, når der som 
i det foreliggende tilfælde uagtsomt er afgivet urigtige oplysninger. 
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Det følger af forsikringsaftalelovens§ 6, stk. 2, at hvis det må antages, at forsik
ringsselskabet ville have overtaget forsikringen, men på andre vilkår, hæfter 
selskabet i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have forplig
tet sig. 

Det er ubestridt, at Danske Forsikring A/S- hvis de rette oplysninger om 
ejer/brugerforholdet havde foreligget - ville have tegnet ansvarsforsikring for 
bil 1 , men til en højere præmie, og at Danske Forsikring A/S' proratoriske 
hæftelse i forhold til den samlede ansvarsskade på 78.229,19 kr. i så fald er be
grænset med 20.109,17 kr. 

Danske Forsikring A/S' regreskrav mod sagsøgte som følge af de 
uagtsomt afgivne urigtige oplysninger om ejeren/brugeren af bil 1 tages 
herefter til følge med 20.109,17 kr., som påstået. 

Retten bemærker herefter følgende vedrørende kaskoskaden: 

Det følger af forsikringsaftalelovens § 6, stk. 1, at forsikringsselskabet, når der er 
afgivet urigtige oplysninger, ikke hæfter, hvis det må antages, at forsikringssel
skabet ikke ville have tegnet forsikringen, hvis det rette forhold havde været 
oplyst. 

Det er under sagen ubestridt, at Danske Forsikring A/S ikke ville have tegnet 
kaskoforsikring for bil 1 , hvis der var afgivet korrekte oplysninger om, at 
det var sagsøgtes søn , som var ejer/bruger af bilen. Danske Forsikring A/S 
frifindes herefter i medfør af forsikringsaftalelovens § 6, stk. 1, for det af 
sagsøgte selvstændige fremsatte krav om en erstatning på 40.000 kr. for 
kaskoskaden. 

Efter en samlet vurdering og efter sagens karakter, omfanget af sagsforberedel-
sen, og sagens udfald skal sagsøgte betale sagsomkostninger til 
Danske Forsikring A/S med 25.000 kr. inklusive moms til dækning af Danske 
Forsikring A/S' udgift til advokat. 

Der er ved fastsættelsen heraf på den ene side lagt vægt på, at sagsøgte 
ved Ankenævnet for Forsikrings afgørelse af 22. november 2017 fik med

hold i sagen vedrørende ansvarsskaden i overensstemmelse med Ankenævnets 
praksis, og at sagen er indbragt for retten af Danske Forsikring A/S med henblik 
på en prøvelse heraf. Sagen vedrørende dette spørgsmål har således haft prin
cipiel karakter og sagens omkostninger vedrørende dette spørgsmål bør isoleret 
set derfor ophæves. 
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Der er på den anden side lagt vægt på, at Danske Forsikring A/S er frifundet for 
den af sagsøgte selvstændigt nedlagte påstand vedrørende kasko-
dækning. 

THI KENDES FOR RET: 

Sagsøgte . skal til Danske Forsikring A/S betale 20.109,17 kr. med 
procesrente fra den 21. december 2018. 

Danske Forsikring A/S frifindes for den af sagsøgte 
stændige påstand om betaling af 40.000 kr. 

nedlagte selv-

Sagsøgte skal til Danske Forsikring A/S betale sagsomkostninger 
med 25.000 kr. 

Beløbene skal betales inden 14 dage. 

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a. 



Vejledning 

Retten har afsagt dorn 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 afgørelser kan ankes eller kæres 
Dommen kan kun ankes, hvis forskellen mellem byrettens dorn 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 minretssag:.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-



2 

vere ansøgningen på min:retssag.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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