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RETTEN I HJØRRING
DOM

afsagt den 4. juni 2021

Sag BS-22564/2020-HJO

(advokat Claus Thorsen)

mod

(advokat Niels Stengaard Vase)

Denne afgørelse er truffet af retsassessor Kirsten Hee Larsen.

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen er anlagt den 7. juni 2020. Sagen drejer sig om manglende udbetaling af 
erstatning for et stjålet fiskefartøj, som er forsikret hos sagsøgte.

Sagsøgeren, , har fremsat følgende påstand: -
 skal til  betale 

120.000,00 kr. med procesrente fra den 25. maj 2020 af 120.000,00 kr.

Sagsøgte, , har fremsat 
påstand om frifindelse.

Sagsøgte har subsidiært fremsat påstand om frifindelse mod betaling af et min-
dre beløb end det påstævnte. 
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Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 
218 a.

Oplysningerne i sagen

Parterne er enige om, at sagsøgerens båd var forsikret, men uenige om, hvor-
vidt sagsøgeren i den konkrete situation havde ret til at få forsikringen udbetalt.

Det fremgår af sagen, at sagsøger anmeldte tyveriet til politiet den 25. juli 2019, 
og til sagsøgte den 2. september 2019.  

Af forsikringsbetingelserne fremgår bl.a.:

”…
§ 18 . Undtagne risici.

Forsikringen dækker ikke i følgende tilfæl-
de:
…
10. Når skaden hidrører fra, at fartøjet
under oplægning ikke er i forsvarlig
stand, oplagt på forsvarlig måde, af-
fendret, fortøjet forsvarligt og undergi-
vet forsvarligt dagligt tilsyn, medmindre
dette ikke kan lægges den forsikrede el -
ler anden tilsynsførende til last. For op-
lagte fartøjer, som nyder ristorno, bæ-
rer selskabet ingen anden risiko end
brandrisikoen og havnerisikoen ved, at
fartøjet i havneområder bevæger sig fra
den ene plads til den anden.
11. Skade, der hidrører fra, at fartøjet
ligger uden mandskab om bord, med-
mindre fartøjet i skadesøjeblikket enten
lå fortøjet i sikker havn eller opankret
på forsvarlig måde på en af selskabet
\ forud godkendt ankerplads. I alle tilfæl-
de skal fartøjet være underkastet for-
svarligt dagligt tilsyn.
…
 § 22. Forsikredes pligter i havaritilfæl-
de.
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1. Når en forsikringsbegivenhed er ind-
truffet, skal forsikrede uden unødigt op-
hold give selskabets nærmeste agent (i
udlandet: havariagenten) eller hoved-
kontoret meddelelse herom. Adresser
og telefonnumre fremgår af fiskeriårbo-
gen og selskabets hjemmeside www.ff-
gs.dk Forsømmer den forsikrede denne
pligt, og forhindres forsikringen herved i
at varetage sit tarv, begrænses dens
ansvar til det beløb, det må antages,
forsikringen ville have haft at udrede,
hvis rettidig meddelelse var givet. Hvis
det kan påvises, at forsikringen på
grund af forsømmelserne er blevet af-
skåret fra at oplyse omstændigheder,
der ville udelukke eller begrænse dens
ansvar, afgøres det af bestyrelsen om
erstatning skal ydes og i bekræftende
fald med hvilket beløb.
…

…”

Forklaringer

 har forklaret, at han har arbejdet som fisker siden 1978. Da der 
i 2019 var sygdom i ålebestanden, tog han båden op og med hjem på sin ejen-
dom. Den var placeret på en trailer bag ejendommen. Den kunne ikke ses fra 
vejen. Naboen kunne se den. Han boede på det tidspunkt alene. Han har i dag 3 
både, men havde dengang 5 både. Når han ikke brugte de små både, tog han 
dem altid op. Det var kun hans kutter i Hanstholm, der var for stor til at blive 
taget op. Den i sagen omhandlede båd –  – var 5,99 m lang. Han havde 
forsikret den, fordi det var en dyrere båd. Han havde taget den med hjem, fordi 
det var sikrere og nemmere at holde øje med den der. Han tegnede forsikringen 
ved .  kom hjem til ham og kiggede på båden. Den stod også dengang på 
hans ejendom. Han husker ikke, om de snakkede om bådens opbevaring på 
ejendommen. Den 20. juni 2019 og tre uger frem fiskede han fra Hanstholm. 
Den følgende uge var han på en uges ferie i Ukraine. Han var ikke omme bag 
bygningen, efter han havde været på fiskeri i Hanstholm. Det var en nabo og 
hans fætter, der så efter ejendommen og hans hund, mens han var i Ukraine. Da 
han kom hjem fra Ukraine, var han oppe i garnhuset, og så da, at båden var 
væk. Han kom hjem den 24. juli. Den 25. juli ringede han til politiet og anmeldte 
tyveriet. Politiet kom ikke ud til ham. De mente ikke, de kunne gøre noget, og 
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kaldte det vist simpelt tyveri. Han havde en formodning om, hvem der havde 
stjålet båden, men fortalte ikke om sin formodning til politiet. Det var også på 
grund af denne formodning, at han ikke i første omgang anmeldte tyveriet til 
forsikringsselskabet. Han kørte i de efterfølgende uger rundt i Danmark og led-
te efter båden. Båden havde befundet sig på en amerikanertrailer, som ikke var 
forsikret. Da han ikke kunne finde båd og trailer, endte det med, at han anmeld-
te tyveriet til .  sagde, at han skulle anmelde det til politiet og anmelde 
det til forsikringsselskabet på nettet. Han fortalte , at han allerede havde an-
meldt det til politiet. Han fortsatte også efter anmeldelsen til forsikringsselska-
bet med at lede efter båd og trailer, men fandt dem aldrig. Han har boet på sin 
ejendom i 24 år, og har altid lagt sine både op på ejendommen. Det er mere sik-
kert og bekvemt end at opbevare dem på havneområdet. Han har også land-
brugsmaskiner, der opbevares både ude og indenfor på ejendommen. Da han fi-
skede fra Hanstholm i de 3 uger, var han hjemme og sove hver dag. Han gav ik-
ke navnet på den person, han mistænkte for tyveriet, til politiet eller forsik-
ringsselskabet, da han ikke havde nogen beviser for sin mistanke. 
 

 har forklaret, at han har arbejdet med forsikring i omkring 40 år. 
Han er chief surveyor hos sagsøgte. Det var ham, der forsikrede båden i sin tid. 
Han var hjemme hos sagsøgeren og snakkede med ham om forsikringssum-
men, og om at få forsikringen iværksat. Han husker, at båden stod på en trailer 
hjemme hos sagsøger. Han husker ikke hvor på ejendommen. Sagsøger ringede 
til ham den 2. september 2019 og fortalte, at hans båd var blevet fjernet fra 
bopælen. Han svarede ham, at det skulle anmeldes til politiet, og fik oplyst, at 
det allerede var sket. Sagsøgeren sagde ikke noget om en mistanke om, hvem 
der havde fjernet båden. Østkontoret er et bureau, der efterlyser skibe – pri-
mært i Østeuropa eller på hjemmesiden . Normalt ville han 
kontakte disse, men fordi anmeldelsen skete 2 måneder efter, båden var fors-
vundet, gjorde han dette ikke. Det er sædvanligt, at fiskerbåde ikke er låst fast 
til traileren. Forsikringsbetingelserne er møntet på skibe i et havneområde. Det 
er normalt, at små skibe bliver fragtet hjem til ejerens ejendom.  

Parternes synspunkter

 har i sit påstandsdokument anført følgende:

”…
Sagsøger gør gældende, at fiskefartøjet har været forsvarligt opbevaret 
ved at fiskefartøjet har været opbevaret bag ejendommens driftsbygnin-
ger, således at fiskefartøjet ikke var synligt fra offentlig vej. Hertil kom-
mer at i tilfælde af, at fiskefartøjet skulle fjernes, skulle man passere 
ejendommens beboelse.
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Ved vurdering af tilsynspligten i forsikringsbetingelsernes punkt 18.10 
bør der tages hensyn til stedet og disses omgivelser. Et dagligt tilsyn er 
i sådant et tilfælde ikke påkrævet.

FAL § 51 kan ej heller af sagsøgte påberåbes, da fartøjet har været for-
svarligt opbevaret og et dagligt tilsyn som følge heraf ikke er påkrævet.
Sagsøgers adfærd ved først at have anmeldt tyveriet til politiet den 25. 
juli 2019 og efterfølgende anmeldt skade overfor Sagsøgte den 2. sep-
tember 2019 har ikke betydning for skadens opståen og ej heller for ska-
dens omfang.

Sagsøger bestrider, at en anmeldelse modtaget hos Sagsøgte den 2. sep-
tember 2019 har mindsket betydning for Sagsøgtes mulighed for at fin-
de fartøjet.

Det forhold at politiet den 2. august 2019 meddeler, at politiet ikke fin-
der grundlag for at indlede en efterforskning, idet der ikke er en 
mistænkt og der ikke finder relevant mulighed for efterforskning,
kan IKKE klandres Sagsøger.

Sagsøger bestrider endeligt, at forsikringsbetingelsernes punkt 22.1. kan 
finde anvendelse. 
…”

 har i sit påstandsdo-
kument anført følgende:

”
Sagsøgeren har overtrådt bestemmelsen i forsikringsbetingelserne 
punkt 18.10, hvorefter der skal føres dagligt tilsyn med fartøjet. Den på-
gældende bestemmelse er en sikkerhedsforskrift, omfattet af Forsik-
ringsaftalelovens § 51. Det bemærkes herved, at Sagsøgeren ikke har 
kunnet angive tidspunktet for tyveriet med større nøjagtighed end 20. 
juni – 24. juli 2019, hvilket viser, at der ikke har været dagligt tilsyn.
I betragtning af det forløbne tidsrum uden dagligt tilsyn (34 dage) må 
det manglende hensyn tilregnes Sagsøgeren som forsømmelse. Det be-
mærkes herved, at der ikke synes at foreligge undskyldelige omstæn-
digheder i forbindelse med det manglende tilsyn.

Heraf følger, jfr. FAL § 51, at selskabet er fri for ansvar, medmindre 
Sagsøgeren kan bevise, at forsømmelsen ikke har haft betydning for 
skadens opståen eller omfang. Sagsøgeren har ikke ført bevis for dette.
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Det kan tværtimod anses for sandsynligt, at det manglende tilsyn har 
medført, at mulighederne for at findefartøjet (eller at undgå skader på 
fartøjet) er formindsket, som nærmere angivet nedenfor.

2. Sagsøgeren har anmeldt skaden for sent, jfr. Forsikringsaftalelovens § 
21. Selskabets normale praksis i tyverisager er - udover at afvente efter-
forskning fra politiet – at anmelde fartøjet stjålet til ’s østkontor og 
på .dk

Som det fremgår ovenfor, har politiet afvist at indlede en efterforskning 
i sagen, hvilket i betydelig grad reducerer selskabets muligheder for at 
finde fartøjet. En anmeldelse til  og/eller  er som 
følge af det sene tidspunkt for anmeldelse af skaden til Sagsøgte og de 
uklare oplysninger om tidspunktet for tyveriet nu formålsløs.

Det kan derfor lægges til grund, at selskabets muligheder for at finde 
fartøjet er formindsket.

Det følger endvidere af forsikringsbetingelserne punkt 22.1, at forsik-
ringsbegivenheden skal anmeldes til selskabet uden unødigt ophold, jfr. 
herved FAL § 21. De uklare oplysninger om tidspunktet for forsikrings-
begivenheden medfører, at der kan være gået mere end en måned fra 
forsikringsbegivenheden til anmeldelsen, hvilket ikke er ”uden unødigt 
ophold”.

Det er uden betydning for sagen, om selskabets medarbejder,  
, skulle have besigtiget ejendommen, idet skaden ikke afvises på 

grund af forholdene omkring opbevaring af båden, men på grund af
ovenstående forhold.
…”

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse 
af sagen.
 
Rettens begrundelse og resultat

Det lægges til grund, at båden ved sin placering på sagsøgerens landejendom 
var ansvarligt oplagt.

Det lægges til grund, at sagsøgeren i perioden fra 20. juni 2019 og tre uger frem 
var på fiskeri, men hjemme hver dag bl.a. for at sove. Det lægges ligeledes til 
grund, at sagsøgeren derefter var på ferie indtil den 24. juli 2019, og at sagsøge-
rens fætter og nabo havde opsyn med ejendommen og hunden, mens sagsøge-
ren var væk på ferie. Der lægges endvidere til grund, at tyveriet af båden først 
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blev opdaget, da sagsøgeren kom hjem fra ferie den 24. juli 2019. Sagsøgeren 
anmeldte tyveriet til politiet den 25. juli 2019.

Retten finder ikke, at sagsøgeren har overtrådt forsikringsbetingelsernes § 18 
om forsvarligt, dagligt tilsyn. Selv hvis det lagdes til grund, at forholdsreglen 
var overtrådt, ses forsikringsbegivenhedens indtræden eller omfang (tyveriet) 
ikke at skyldes et manglende dagligt tilsyn.

Sagsøgeren anmeldte først tyveriet af båden til sagsøgte den 2. september 2019. 
Det fremgår af forsikringsbetingelserne, at anmeldelse af en forsikringsbegiven-
hed til forsikringsselskabet skal ske ”uden unødigt ophold”. Det lægges til 
grund, at denne pligt svarer til pligten i forsikringsaftalelovens § 21. 

Sagsøgeren ses ikke at have foretaget anmeldelse til sagsøgte uden unødigt op-
hold.

Sagsøgerens tilsidesættelse af anmeldelsespligten afskærer imidlertid ikke uden 
videre denne for forsikringsdækning. Den forsinkede anmeldelse til sagsøgte 
medfører, at sagsøgte skal stilles på samme måde, som hvis der var givet retti-
dig anmeldelse. Sagsøgte har således bevisbyrden for, at sagsøgte ville være 
bedre stillet, hvis der var givet rettidig anmeldelse.

Sagsøgte har henvist til, at den sene anmeldelse har afskåret sagsøgte fra at ef-
terforske tyveriet eller spore båden. 

Retten finder det imidlertid ikke godtgjort, at den sene anmeldelse har påført 
sagsøgte et tab eller gjort tabet større.

Sagsøgeren gives derfor medhold i sin påstand.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning 
af advokatudgift med 22.500 kr., af retsafgift med 3.900 kr., i alt 26.400 kr.  

 er ikke momsregistreret.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

 skal til  
betale 120.000,00 kr. med procesrente fra den 25. maj 2020.
         

 skal til  
betale sagsomkostninger med 26.400 kr. 

Beløbene skal betales inden 14 dage.
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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 afgørelser 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 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-
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vere ansøgningen på minretssag.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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