
RETTEN I ODENSE
DOM

afsagt den 9. marts 2022

Sag BS-

A

(advokat 

og

B

(advokat 

mod

FS

(advokat Bente Ernfred Götzsche)

Denne afgørelse er truffet af dommer Jens Lind.

Sagens baggrund og parternes påstande
Sagen er anlagt den 13. januar 2021 af A  og B  mod FS

 med krav om dækning af skader på deres ejendom i henhold til 
en ejerskifteforsikring samt dækning af udgifter til byggeteknisk rådgivning. 
FS  har fremsat et selvstændigt modkrav om tilbagebetaling af 
omkostninger, som FS  blev pålagt at betale ved en forud for 
retssagen gennemført isoleret bevisoptagelse.

A  og B  har nedlagt følgende påstande: 

Påstand 1: FS  skal til A  og B  betale
97.930,01 kr. med tillæg af procesrente fra den 13. januar 2021.
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Påstand 2: FS  skal til A  og B  betale
265.937,50 kr., der forfalder til betaling senest 14 dage efter, at der til FS

 er fremsendt momsbelagte fakturaer på udbedring af forhold vedrø-
rende ejendommens gulvvarme og trægulve, og således at beløbet forrentes
med procesrente fra den 30. oktober 2017.

FS  har nedlagt følgende påstande:

Overfor påstand 1: Frifindelse.

Overfor påstand 2: Principalt frifindelse, subsidiært frifindelse for tiden og
mere subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb og frifindelse for
betaling af renter.

FS  har desuden nedlagt selvstændig påstand om, at A
 og B  tilpligtes at betale 89.609,38 kr. med tillæg af renter fra 

den 13. januar 2021 og til betaling sker.

A  og B  har påstået frifindelse overfor FS
’ selvstændige påstand.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 
218 a.

Oplysningerne i sagen
Med overtagelsesdag den 1. juli 2007 købte A  og B  
ejendommen adresse 1 . Købet var omfattet af lov om forbru-
gerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., og A  og B

 tegnede en ejerskifteforsikring hos FS .

A  og B  anmeldte den 3. april 2013 en skade vedrøren-
de ejendommens gulve til FS , og efterfølgende blev flere forhold 
inddraget i anmeldelsen. 

Der har været forhandlinger mellem parterne om adgangen til forsikringsdæk-
ning. A  og B  har i den forbindelse benyttet S1  Rådgi-
vende Ingeniører som byggeteknisk rådgiver.

Der blev i 2018 afholdt isoleret bevisoptagelse med syn og skøn ved Retten i 
Glostrup. Ingeniør V4  var udmeldt som skønsmand og af-
gav skønserklæring den 30. september 2018 og supplerende skønserklæring den 
17. december 2018.



3

Retten i Glostrup traf den 14. juni 2019 en omkostningsafgørelse, hvorved FS
 blev pålagt at betale 89.609,38 kr. i sagsomkostninger til A

 og B .

A  og B  indgav klage til Ankenævnet for Forsikring, 
som ved kendelse af 30. september 2020 pålagde FS  at anerken-
de at dække udbedring af manglende isolering ved hushjørner og skimmelaf-
rensning med 85.000 kr. og rådgiverudgifter med 10.000 kr., mens A

 og B  ikke fik medhold for så vidt angår andre påberåbte for-
hold, blandt andet lamelparketgulve og gulvvarme.

Beløbet på 97.930,01 kr. i henhold til A  og B s påstand 1 
vedrører udgifter afholdt til byggeteknisk rådgiver, mens beløbet på 265.937,50 
kr. i henhold til påstand 2 vedrører opgjorte, men ikke afholdte udgifter til ud-
skiftning af gulve og udbedring af ejendommens varmesystem.

FS ’ selvstændige påstand angår tilbagebetaling af de sagsom-
kostninger, selskabet har betalt til A  og B  i henhold til 
Retten i Glostrups afgørelse.

Forklaringer
Der er afgivet forklaring af B , V1 , V2 , advokat 
V3  og skønsmand V4 . 

B  har forklaret, at han er uddannet og arbejder inden for IT-bran-
chen, mens A  er uddannet lærer. De købte ejendommen på adresse 1  i 
by 1  i 2007 efter at have beset den et par gange og læst tilstandsrapporten. De 
benyttede ikke byggeteknisk rådgiver i forbindelse med købet. Det var sælger 
selv, som stod for fremvisningerne. Hverken gulvene eller gulvvarmeanlægget 
blev omtalt eller undersøgt nærmere, men de kunne se, at gulvene var nye og 
pæne. Ejendommen fremstod også i øvrigt nyrenoveret og ”snorlige.” Nogen 
tid efter overtagelsen begyndte de imidlertid at bemærke skader på gulvene. 
Det var primært i stuen, køkkenet og gangen, at lamelgulvene begyndte at give 
sig og delaminere. I 2009 rettede A  en uformel forespørgsel til FS

 om skaderne på gulvene, men fik oplyst, at forholdet ikke var omfattet af 
ejerskifteforsikringen. Skaden udviklede sig videre de følgende år. Der var 
ifølge sælgeroplysningerne gulvvarme i hele huset, men det fungerede dårligt i 
flere af rummene. Det gjaldt navnlig badeværelset og de to børneværelser. Det 
var svært at varme disse rum op til almindelig stuetemperatur på 20-22 grader. 
Der var heller ikke mulighed for at regulere gulvvarmen, for rumfølerne funge-
rede ikke, selv om batterierne blev skiftet gentagne gange. 

Der blev indgivet en egentlig skadesanmeldelse vedrørende gulvene den 3. 
april 2013 efter en vinter, hvor skaderne havde udviklet sig kraftigt. FS -
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ring sendte i den forbindelse en repræsentant ud til en besigtigelse, men med-
delte derefter, at skaden ikke var dækningsberettiget. 

I 2017 fik han og A  kontakt med V1  fra S1  Rådgivende Inge-
niører. V1  foretog en besigtigelse af ejendommen og en undersø-
gelse med destruktive indgreb. Hun gav udtryk for, at hun ikke var enig i FS

s afvisning af at yde dækning. Det blev også ved gennemgangen kon-
stateret, at der manglede telestater til gulvvarmeanlægget. V1  
koblede skaderne på gulvet sammen med forskellige forhold vedrørende gulv-
varmeanlægget. Han og A  havde ikke i deres ejertid ændret noget ved var-
meinstallationen. De har i alt betalt ca. 108.000 kr. til S1  Rådgivende Ingeniø-
rer og har heraf alene fået dækket 10.000 kr. fra FS  i henhold til An-
kenævnets afgørelse. 

Aktuelt har han og A  planer om at nedrive hele huset og genopføre en ny 
bebyggelse. Planen var oprindelig at lade diverse skader reparere og samtidig 
opføre en mindre tilbygning med et ekstra værelse og badeværelse. Efter pro-
fessionel rådgivning har de taget den beslutning at opføre et helt nyt hus, da 
dette vurderes at være billigere. Der er også i den eksisterende bebyggelse et 
problem med skimmelsvamp. Nedrivningen er planlagt til at skulle finde sted i 
uge 11 i 2022, og der skal herefter opføres et nyt typehus på 166 kvm. af S3

. 

Hverken trægulvet eller andre påberåbte forhold under ejerskifteforsikringen er 
udbedret. Det gælder også de forhold, som FS  har udbetalt erstat-
ning for. Han og A  har heller ikke ladet den i tilstandsrapporten anførte K3-
skade vedrørende krybekælderen udbedre. 

V1  har forklaret, at hun blev uddannet bygningsingeniør i 1994, 
og at hun fungerer som byggeteknisk rådgiver i virksomheden S1  Rådgi-
vende Ingeniører. Hun har speciale i fugt, vandskade og skimmelsvamp, men 
arbejder også med andre typer fejl og mangler. Hun blev kontaktet af B

 i 2017 og blev bedt om at vurdere et problem med skimmelsvamp. B
 gav desuden udtryk for frustration over skader på ejendommens ret nye 

gulve. Efter en gennemgang af ejendommen gik hun dybere ned i problemstil-
lingerne vedrørende gulvene, gulvvarmeanlægget og skimmelsvamp i forhold 
til FS . Gulvet blev ”åbnet” et sted således, at der kunne skaffes ad-
gang til krybekælderen. Hun undersøgte, hvorledes gulvvarmeslangerne var 
lagt ud, undersøgte også gulvenes underside og afmonterede et par skabe i 
bryggerset for at få adgang til telestaterne. Hun havde helt indledningsvist 
spurgt B , om der i hans og A s ejertid var foretaget no-
gen form for ændring ved gulvvarmeinstallationen, hvilket han afviste. B

 gav udtryk for, at han overhovedet ikke er praktisk anlagt, hvilket stemte 
godt overens med vidnets egen umiddelbare opfattelse af ham. Med hensyn til 
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gulvbelægningen kunne det konstateres, at der var en atypisk form for slidtage, 
hvor små stykker af laminatet var knækket af. 

Det er rigtigt, at en af fakturaerne fra S1  Rådgivende Ingeniører er udstedt til 
FS .  Den relaterer til et møde, som blev afholdt på S1  kontor, og 
hvor V2  deltog som repræsentant for FS . Der har været 
ført en retssag mod FS  vedrørende denne faktura. Det var medarbej-
deren M1 , som repræsenterede S1  Rådgivende Inge-
niører under denne sag. Selv har vidnet ikke en detaljeret viden om forholdene 
vedrørende den pågældende faktura. Hun mener, at også de øvrige fakturaer, 
som er udstedt til B  og A , har været sendt til FS

 med anmodning om betaling. Alle fakturaer er nu betalt, idet B  og 
A  også har betalt den faktura, som gav anledning til retssag mod FS

. 

S1  Rådgivende Ingeniører er blevet forespurgt til nogle forhold vedrørende 
nedrivning af ejendommen i forbindelse med A  og B  overvejelser om at 
lade opføre et helt nyt hus, men firmaet har ikke ydet rådgivning om, hvilken 
løsning de burde vælge. 

V2  har forklaret, at han er uddannet tømrer og bygningskonstruktør, 
og at han siden januar 2014 har været ansat som taksator hos FS , 
hvor han nu har titel af overtaksator. Han har bygningsskader som sit primære 
arbejdsområde. Han var ikke ansat, da forsikringsskaden første gang blev an-
meldt i 2013, men kom ind i sagen i sommeren 2017. Han har været på ejen-
dommen to eller tre gange. Blandt andet har han deltaget i et møde på ejendom-
men i september 2017, hvor også en medarbejder fra S2  deltog som spe-
cialist i VVS-installationer. På mødet blev laminatparketgulvene gennemgået i 
alle rum, og der blev konstateret skader i køkkenet, stuen og i gangen. Der blev 
fundet flere telestater til gulvvarmeanlægget. De var som udgangspunkt frit til-
gængelige, men telestaten i bryggerset var dog løs og var faldet ned bag et skab. 
I nogle rum konstaterede han, at der lå løse rumfølere forskellige steder som 
ovenpå skabe og kommoder. Rumfølerne virkede ikke umiddelbart, men funge-
rer på den måde, at man ved at trykke på en knap kan etablere en forbindelse. 
På nogle af gulvvarmekredsene var der fingerskruer, som gav mulighed for at 
åbne eller lukke for varmetilførslen, men ikke temperaturregulere. 

FS  tilbød efter mødet forligsmæssigt at dække udgiften til udskift-
ning af 36 kvm. gulve. Det drejede sig om køkkenet og stuen. Tanken var, at 
forsikringstagerne herefter kunne komme med et udspil omkring udgiften til 
dette. Han husker ikke, om der kom et sådant udspil, men han ved, at FS

 efterfølgende har betalt 25.000 kr. til en delvis gulvudskiftning. I den 
konkrete sag blev der ikke krævet dokumentation for, at skaden er udbedret, 
hvilket ellers er en betingelse. 
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FS  har ikke rekvireret S1  Rådgivende Ingeniører som sagkyndig 
bistand og måtte derfor afvise at dække en faktura, som forsikringsselskabet på 
et tidspunkt modtog. Det resulterede i en retssag anlagt af S1  Rådgivende In-
geniører, hvor FS  blev frifundet. 

Advokat V3  har forklaret, at han er in-house advokat hos FS
, hvor han har været ansat i 12 år. Han er den eneste advokat i ska-

desafdelingen og beskæftiger sig med et bredt udsnit af forsikringsretlige 
spørgsmål og herunder også bygningsskader ved ejerskifteforsikring. Han har 
været på ejendommen adresse 1  én gang, nemlig i forbindelse med skøns-
forretningen i august 2018. Da syn og skøn var afsluttet, foretog han en opgø-
relse over, hvad FS  kunne tilbyde at dække og sendte det til forsik-
ringstagernes advokat. FS  tilbød herunder kulancemæssigt at yde 
delvis dækning af skade på gulvene med 25.000 kr., hvilket beløb er betalt. Da 
det var et særligt tilfælde med kulancemæssig dækning, blev der ikke stillet 
krav om dokumentation for udbedring, som ellers er en betingelse. Det blev af-
vist at yde dækning vedrørende gulvvarme, fordi en sådan installation efter de 
dagældende forsikringsbetingelser og bekendtgørelse ikke er omfattet af forsik-
ringsdækningen. FS  har derimod dækket nogle forhold vedrørende 
elinstallationer, fordi der tidligere var givet tilsagn herom. Dette beror i virke-
ligheden på en fejl, for også elinstallationer falder uden for forsikringsdæknin-
gen. Udgift til teknisk rådgiver dækkes kun, hvis der er indgået særlig aftale 
herom. Forsikringsselskabet accepterer kun at dække sådanne udgifter, hvis rå-
dgivningen er egnet til at afklare selskabets dækningsforpligtelse. FS  
har ikke anfægtet afgørelsen fra Ankenævnet For Forsikring og derfor opfyldt 
den og herunder betalt et beløb på 10.000 kr. til teknisk rådgivning. En enkelt 
faktura fra S1  Rådgivende Ingeniører blev udstedt til FS , men be-
taling blev afvist. Det førte til en retssag, som alene vedrørte denne faktura. De 
øvrige fakturaer fra S1  Rådgivende Ingeniører er ikke udstedt til FS

 og har heller ikke været sendt frem til forsikringsselskabet med anmodning 
om betaling. 

Skønsmand V4  har vedstået skønserklæringen af 30. 
september 2018 og den supplerende skønserklæring af 17. december 2018. Han 
har supplerende til besvarelsen af spørgsmål 4 forklaret, at han har vurderet 
varmetabet for bygningen til 6.800 watt. Det er denne effekt, der skal være til 
rådighed for at opvarme huset til 20 grader i en spidsbelastningssituation med 
udetemperatur på minus 12 grader. Det ville ikke være muligt og skyldes 
blandt andet, at gulvvarmen kun dækkede ca. 80 % af gulvarealet. Gulvvarme-
anlægget opfylder derfor ikke DS 469-normen. Der er en vis usikkerhed forbun-
det med hans vurdering, og der er ikke foretaget en egentlig varmetabsbereg-
ning. 
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Med hensyn til risikoen for skade på gulvbelægningen er forholdet det, at hvis 
vandet fremføres i gulvvarmeslangerne med for høj temperatur, kan det føre til 
delaminering af lamelparketgulvet. En gaskedel er typisk indstillet til ca. 55 
grader, men vandet i gulvvarmeslangerne må ikke fremføres med temperaturer 
over 35 grader. Karakteren af de konstaterede skader på gulvet indikerede, at 
dette havde været tilfældet. Der er muligvis lavet en blandekreds til regulering 
af fremløbstemperaturen, men da telestaterne ikke var skruet på ventilerne og 
derfor ikke fungerede, var en sådan regulering ikke mulig. Det betød også, at 
rumfølerne ikke var virksomme. Det er vanskeligt at udtale sig om, hvor lang 
tid skaderne har været om at udvikle sig. Det afhænger af længden af de 
perioder, hvor der har været fremført for varmt vand i gulvvarmesystemet, og 
hvor varmt vandet har været. Han antager, at skaderne ville kunne opstå i 1-2 
år, hvis der er en uheldig kombination af disse forhold. Det er meget tænkeligt, 
at gulvvarmeanlægget var udført i perioden 2004-2007, som det blev oplyst ved 
skønsforretningen. Han var ikke bekendt med det tyske fabrikat af gulvvarme-
komponenter, men de var af en type, som var udviklet og meget benyttet i det 
anførte tidsrum. 

Vedrørende svaret på spørgsmål 5 har skønsmanden supplerende forklaret, at 
en fuldstændig udskiftning af lamelparketgulvene efter hans vurdering vil 
være den rigtige løsning. Ud over problemet med delaminering var der også en 
utilstrækkelig stødafstand mellem lamellerne. De skal efter producentens 
anvisning lægges i forbandt med en forskydning på minimum 30 cm. Der var 
også problemer med fugeafstanden. På tidspunktet for skønsforretningen var 
en pris på 80.000 kr. + moms for omlægning af gulvene realistisk, men i dag vil 
den med prisudviklingen formentlig være 20-30 % højere. Generelt har han ikke 
i sine overslag over udbedringsudgifter afsat noget beløb til uforudsete udgif-
ter, og det bør der efter hans opfattelse heller ikke. 

Supplerende om spørgmål IE har skønsmanden forklaret, at levetiden for et 
gulv som det omhandlede kan været meget forskellig afhængig af brug og pleje. 
Han anser en levetid på omkring 25 år for realistisk. Man kan godt foretage 
afslibning af et lamelparketgulv, men på grund af den ringe materialetykkelse 
er det kun beregnet til en enkelt afslibning. 

Parternes synspunkter
A  og B s advokat har i det væsentlige procederet i 
overensstemmelse med følgende anbringender i sit påstandsdokument af 26. ja-
nuar 2022:

”…
i. Sagsøgers påstand
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Sagsøgte har i svarskriftet gjort gældende, at sagsøger skulle have nedlagt 
en ubetinget betalingspåstand.

Dette bestrides, …

Den del af sagsøgernes påstand, som har relation til udgifterne forbundet 
med udbedring af dækningsberettigede forhold, er (…) betinget af, at 
sagsøgerne til sagsøgte fremsender momsbelagte fakturaer som dokumen-
tation for udbedring af dækningsberettigede forhold.

Dette er i overensstemmelse med de af sagen omhandlede forsikringsbe-
tingelser fremlagt som sagens bilag B, punkt 5 sidste punktum.

Med hensyn til den del af påstanden, der vedrører rådgiverudgifter, er 
disse udgifter afholdt af sagsøgerne, hvorfor der er nedlagt en ubetinget 
betalingspåstand vedrørende denne udgiftspost.

ii. Dækningsberettigede forhold

• Gulvvarmeanlægget/varmeinstallationerne

Det gøres gældende, at der ved syn og skøn er dokumenteret dækningsbe-
rettigede forhold under den hos sagsøgte indtegnede ejerskifteforsikring.

Det gøres herunder gældende, at retten skal lægge til grund, at ejendom-
men i 2005/2006 gennemgik en grundlæggende ombygning fra A – Z, hvor 
ejendommens oprindelige varmekilde blev udskiftet til gulvvarme.

Vurderingen, af hvorvidt der foreligger dækningsberettigede forhold, skal 
derfor ske på grundlag af, hvorvidt ejendommen hvad angår opvarmning 
opfylder de i 2005/2006 gældende byggetekniske forskrifter henholdsvis 
forskrifter til god håndværksmæssig skik.

Ved syn og skøn må det anses for dokumenteret, at gulvvarmesystemet er 
underdimensioneret, se herved bl.a. skønserklæringen fremlagt som sa-
gens bilag 10, svar på spørgsmål 4.

Ved syn og skøn er det således konstateret, at gulvvarmesystemet er un-
derdimensioneret og ikke dimensioneret til, at ejendommen kan opvarmes 
til 20 grader, som var et krav, jf. DS 469.

Gulvvarmeanlægget og installationerne er en del af bygningen og dermed 
en del af ejerskifteforsikringen, hvorfor det gøres gældende, at dækning 
under den indtegnede ejerskifteforsikring alene er betinget af, at skaden 
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eller årsagen hertil var til stede på tidspunktet for ejendommens overta-
gelse, jf. herved forsikringsbetingelserne fremlagt som sagens bilag B, 
punkt 3.1.

Idet gulvvarmeanlægget ikke er dimensioneret til at opvarme ejendom-
men tilstrækkeligt, lider gulvvarmeanlægget af manglende funktion, som 
er et dækningsberettiget forhold under den indtegnede ejerskifteforsik-
ring, se herved forsikringsbetingelserne fremlagt som bilag B, punkt 3 
sammenholdt med punkt 4, samt følgende ankenævnsafgørelser:

− AK 82.956 og
− AK 79.356

• Gulvbelægningen

Det gøres gældende, at de konstaterede skader på gulvbelægningen er en 
følge af dækningsberettigede forhold vedrørende gulvvarmeanlægget/var-
mesystemet, hvorfor sagsøgte er pligtig under ejerskifteforsikringen at 
dække følgeskaden i form af skaderne på gulvbelægningen.

Det gøres herunder gældende, at det alene er en betingelse for dækning 
under den hos sagsøgte indtegnede ejerskifteforsikring, at årsagen til en 
skade var til stede på tidspunktet for ejendommens overtagelse.

iii. Taksering af dækningsberettigede forhold

På baggrund af det gennemførte syn og skøn, skønserklæringerne frem-
lagt som sagens bilag 10 og 11, gøres det gældende, at dækningsberetti-
gede forhold som minimum skal takseres til et beløb stort kr. 265.937,50 
inkl. moms, hvilket beløb fremkommer som følger:

Udskiftning trægulve kr.   80.000,00
Varmetabsberegning, rådgiver kr.   10.000,00
Lev./mont. telestater, rumfølere, begrænsere etc. kr.   15.000,00
Supplerende varme med radiatorer kr.   80.000,00
Tillæg uforudsete udgifter, 15 % kr.   27.750,00
Udbedring i alt ekskl. moms kr. 212.750,00
Moms 25 % kr.   53.187,50
Udbedring i alt inkl. moms kr. 265.937,50

Det gøres herunder gældende, at sagsøgte ikke har fremlagt nogen form 
for dokumentation for, at der skal ske afskrivning, herunder afskrivning 
med 60 %.
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iv. Rådgiverudgifter

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at sagsøgte i til-
knytning til afgørelsen fra Ankenævnet for Forsikring er pligtig at betale 
yderligere beløb til sagsøgerne til dækning af rimelige udgifter til teknisk 
rådgiver.

Sagsøgerne har i udgifter til tekniske rådgiver afholdt et betydeligt beløb, 
kr. 107.930,01 inkl. moms, hvilket beløb har været nødvendigt og rimeligt 
at afholde til konstatering og afdækning af konstaterede, dækningsberetti-
gede skader, herunder skaderne vedrørende det underdimensionerede 
gulvvarmeanlæg samt skaderne på gulvene. Der henvises til sagens bilag 
14.

Dette beløb er sagsøgte pligtig at dække.

v. Sagsomkostninger – herunder sagsøgtes selvstændige beta-
lingspåstand

Sagsøgtes selvstændige betalingspåstand har sin årsag i, at sagsøgte af 
Retten i Glostrup i forbindelse med den isolerede bevisoptagelse blev på-
lagt at betale kr. 89.609,38 i sagsomkostninger til sagsøgerne.

Sagsøgtes selvstændige påstand er således i realiteten vedrørende sagens 
omkostninger, hvorfor det gøres gældende, at forhold vedrørende sagens 
omkostninger ikke kan og bør indgå i en selvstændig betalingspåstand 
men derimod på vanlig vis må gøres gældende som et anbringende, som 
retten kan tage under påkendelse i forbindelse med den samlede sagsom-
kostningsafgørelse.
…”

FS ’ advokat har i det væsentlige procederet i overensstem-
melse med følgende anbringender i sit påstandsdokument af 26. januar 2022:

”…
Ad PÅSTANDEN

Betalingspåstand
Sagsøger har nedlagt en betalingspåstand. Påstanden består af to dele:

1. Udbedringsomkostninger kr. 265.937,50.

2. Rådgiveromkostninger kr. 97.930,01.
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Ad. 1 - Udbedringsomkostninger
Det gøres gældende, at sagsøger ikke har fremlagt dokumentation for den 
nedlagte påstand.

Det gøres gældende, at der ikke kan nedlægges en betalingspåstand, idet 
sagsøger under sagen ikke har fremlagt dokumentation for, at der er af-
holdt udbedringsomkostninger svarende til den nedlagte påstand.

Det gøres gældende jf. bilag A, der er forsikringstilbuddet og forsikrings-
betingelsernes jf. bilag B, at FS  kun har pligt til at foretage ud-
betaling, hvis det pågældende forhold er udbedret.

Af forsikringsbetingelserne bilag B pkt. 5, stk. 5 fremgår, at

”Hvorledes beregnes erstatningen?
FS  har kun pligt til at udbetale erstatning, hvis det pågælden-
de forhold udbedres, eventuelt ved genanskaffelse eller udskiftning med 
noget tilsvarende”.

Det gøres gældende, at sagsøger ikke kan nedlægge en betalingspåstand 
samt en rentepåstand, jf. bilag B pkt. 5, stk. 5.

Det gøres gældende, at forsikringsbetingelserne bilag B pkt. 5, stk. 5 skal 
anses som en aftale om forfaldstidens indtræden, jf. U2006.544/2H samt 
Østre Landsrets dom af 1. juli 2010.

Det gøres endvidere gældende jf. bilag C, bilag 1, pkt. 4, stk. 7 hvor det 
fremgår, at

”Selskabet har kun pligt til at udbetale erstatning, hvis det pågældende 
forhold udbedres, evt. ved genanskaffelse eller udskiftning med noget til-
svarende.”

Det gøres derfor gældende, at forsikringsbetingelserne jf. bilag B, pkt. 5.5 
er i overensstemmelse med bekendtgørelsen, jf. bilag C, og da sagsøger 
ikke har fremlagt dokumentation i overensstemmelse med den nedlagte 
påstand gøres det gældende, at der ikke kan nedlægges en betalingspå-
stand og en rentepåstand.

Det gøres gældende i forhold til den nedlagte rentepåstand, at forfaldsti-
den ikke er indtrådt jf. U2006.544/2H.
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Det gøres endvidere gældende, at såfremt retten måtte finde, at FS
 skal erstatte sagsøger et beløb, skal der ske frifindelse for tiden indtil, 

at der foreligger dokumentation for, at der er sket udbedring og betaling
i overensstemmelse med den nedlagte påstand.

Ad. Rådgiveromkostninger

Det gøres gældende, at Ankenævnet for Forsikring jf. bilag 3 allerede har 
taget stilling til rådgiveromkostningerne i nærværende sag.

Det gøres gældende, at Ankenævnet for Forsikring har fundet, at FS
 skal betale kr. 10.000 i rådgiveromkostninger til sagsøgerne. FS

 har betalt i overensstemmelse med Ankenævnet for
Forsikrings afgørelse.

Det gøres gældende, at meromkostningerne svarende til kr. 97.930,01 jf. bi-
lag 14, som der er nedlagt påstand om, ikke kan anerkendes af FS

, jf. FAL § 32, stk. 3.

Til støtte for afvisningen af betaling af yderligere rådgiveromkostninger 
skal der henvises til, at der allerede mellem rådgivende ingeniør V1

, og FS  har verseret sag om rådgiveromkostningerne
ved Retten i Odense, der afsagde dom den 11. juni 2018, jf. bilag J.

Det gøres gældende, jf. bilag J, at FS  blev frifundet i forhold til 
at betale yderligere rådgiveromkostninger.

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det endvidere gældende, at råd-
giveromkostninger relaterer sig til rådgivning forud for nærværende sags-
anlæg jf. bilag 14, der er fakturaer fra perioden 2017-2018, hvorfor de på-
gældende omkostninger er nærværende sag uvedkommende.

Det gøres endvidere gældende, at det fremgår af Forsikring og Pensions 
Vejledning vedr. opgørelse af bygningsskader punkt. 6.3 i afsnit G, at der 
ikke er dækning for byggeteknisk bistand.

Endvidere gøres det gældende, at omkostningerne jf. bilag 15, der vedr. 
rådgivning omkring nedrivning af sagsøgernes ejendom og bygning af en 
ny ejendom er uden forbindelse til rådgivning om omfanget af de anmeld-
te skader på den forsikrede ejendom jf. bilag A, hvorfor der allerede af 
denne årsag ikke er dækning for disse rådgiveromkostninger under poli-
cen.

AD. EJERSKIFTEFORSIKRINGEN
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Ejerskifteforsikringen – ”gammel ordning”
Det gøres gældende, at forsikringen er udløbet. Den hos FS  
tegnede ejerskifteforsikring trådte i kraft pr. overtagelsesdagen den 1. juli 
2007, og forsikringsperioden var 10 år, hvorfor forsikringen udløb den 1. 
juli 2017, jf. oplysningerne i bilag A og 6.

Det gøres gældende, at da ejerskifteforsikringen er indtegnet pr. 1. juli 
2007, er ejerskifteforsikringen indtegnet i henhold til den ”gamle” ejerskif-
teforsikringsordning, hvorfor det er den tidligere gældende bekendtgø-
relse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer, der finder anven-
delse i denne sag jf. bilag C.

Det gøres til støtte for, at det er den ”gamle bekendtgørelse”, der finder an-
vendelse, at det netop af ”den nye bekendtgørelse” vedrørende dækningsom-
fanget for ejerskifteforsikringer, jf. bilag D § 3 fremgår, at

”Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2012 og virkning for oplysning 
om tilbud på ejerskifteforsikring som sælgeren afgiver efter ikrafttrædel-
sen (min fremhævning)”.

Det gøres gældende, at idet tilbuddet på ejerskifteforsikring i denne sag 
ikke er afgivet efter 1. maj 2012, er det den ”gamle” bekendtgørelse, jf. bi-
lag C, der finder anvendelse i nærværende sag.

Det gøres gældende, at det fremgår af bilag C, at dækningsomfanget for 
ejerskifteforsikringen på ikrafttrædelsestidspunktet den 1. juli 2007 ikke 
omfattede el- og vvs-installationer.

AD. DE ANMELDTE FORHOLD

Nærværende sag relaterer sig til to forhold:

1. Udskiftning af trægulve
2. Gulvvarme/radiatorer

Ad forhold 1 – Udskiftning af trægulve

Tidspunktet for skadens opståen
Det gøres gældende, at skaden ikke var til stede på tidspunktet for overta-
gelsen af ejendommen, idet det af skadesanmeldelsen jf. bilag 7 fremgår 
under punktet ”beskrivelse af skaden”, at
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”Vi overtog huset 1/7 2007. Gulvet var på daværende tidspunkt fint 
(min fremhævning).
Igennem årene er gulvet begyndt at give sig. Brædderne vipper op plus 
revner i samlingerne. I løbet af denne vinter 2012/2013 er skaden blevet 
kraftigt forværret.

Hvilke skader er sket og på hvilke bygninger?
Gulvet er gennemgående i (næsten) hele huset. Det er primært i stuen og 
køkkenet + gangen skaden er sket.
..
Sted og dato Forsikringstager underskrift
by 1  3/4-2013 A , sign.”

Det gøres således gældende, at sagsøgerne selv har oplyst, at der ikke var 
en skade på gulvene på tidspunktet for sagsøgernes overtagelse af ejen-
dommen den 1. juli 2007, da sagsøgerne i skadesanmeldelsen oplyser, at
”Vi overtog huset 1/7-2007. Gulvet var på daværende tidspunkt fint”.

Det gøres gældende, at det kan ligges til grund under sagen, at skaden på 
gulvene i form af at gulvene har givet sig og vippet op, samt at der er rev-
ner i samlingerne er opstået efterfølgende, det vil sige efter overtagelses-
dagen.

Det gøres gældende, at for at der kan være tale om en skade i henhold til 
ejerskifteforsikringsbetingelserne er det en betingelse, at skaden var til 
stede på tidspunktet for overtagelsen af ejendommen. Det fremgår af for-
sikringsbetingelserne, bilag B, pkt. 3.2, at ”Forsikringen dækker skader, ska-
desrisici, som var til stede, da køberne overtog ejendommen og som konstateres af 
anmeldelse i forsikringstiden”.

Det gøres gældende, at skaden ikke var til stede på overtagelsestidspunk-
tet den 1. juli 2007, jf. sagsøgers egne oplysninger i skadesanmeldelsen, 
der er indgivet mere end seks år efter overtagelsen af ejendommen.

Kulancemæssigt erstatningsbeløb vedr. gulvene
Det kan lægges til grund, at der mellem sagsøgerne og FS  samt 
en række rådgivere har været afholdt et fælles møde på ejendommen den 
19. september 2017 jf. bilag E.

Det gøres gældende jf. bilag E, at på dette møde tilkendegav FS
, at FS  rent kulancemæssigt og ud fra en forligsmæssig løsning 

og uden anerkendelse af ansvar var villig til at betale for 36 m2 gulv svarende 
til erstatning til nye gulve i køkken og stue.
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Det gøres til støtte herfor gældende jf. bilag E, at, der er tale et forlig uden 
anerkendelse af ansvar, idet det af bilag E fremgår, at

”Ud fra ovenstående gennemgang og besigtigelse på stedet den 19.9.2017 
giver det ikke anledning til at ændre i afgørelse på nuværende grundlag. 
Dog er FS  indstillet på en forligsmæssig løsning (min frem-
hævning) når det kommer til trægulve, om disse nedsætter bygningsværdi 
og brugbarhed nævneværdigt er en vurderingssag. En del af forklaringen 
på, hvorfor gulve har givet sig kan være, at alle gulve er lagt ud i ét uden 
naturlige afbrydelser i døråbninger. Dette er måske ikke en fejl men nær-
mere en ikke hensigtsmæssig måde at udføre gulvet på samt at gulvet ikke 
er fuldlimet. I den henseende er FS  indstillet på at yde en for-
ligsmæssig erstatning (min fremhævning) til nye gulve i køkken i og 
stue i alt ca. 36 m2. Alt vedrørende underdimensionering, gulvvarmesty-
ring og isolering og ophængning af rør i kælder er FS  uved-
kommende”.

Det gøres gældende, at rent forligsmæssigt har FS  tilbudt at be-
tale kr. 25.000,00 inkl. moms jf. bilag F, side 2, og at beløbet er betalt jf. bi-
lag G.

Det gøres endvidere gældende, at det af skønserklæringen, bilag 11, frem-
går jf. besvarelsen af spørgsmål SS IC, at skønsmanden har vurderet, at 
omkostningerne til udskiftning af gulvet i netop køkken og stue vil an-
drage følgende: ”Det vurderes at prisen for udskiftning af lamelparketgulve i 
gang, køkken og stue vil udgøre kr. 50.000,- ekskl. moms.”

Det gøres endvidere gældende, at det af skønserklæringen jf. bilag 10, 
spørgsmål SS IE fremgår, at skønsmanden har vurderet, at der er en vær-
diforringelse på 60%, idet skønsmanden har oplyst, at

”På baggrund af ABF håndbogen fra 2013 vurderes restværdien for par-
ketgulvet, som rettelig er et lamelparketgulv, at udgøre 40%. Dette bety-
der at værdiforringelsen udgør 60%, i forhold til et nyt tilsvarende lamel-
parketgulv”.

Det gøres gældende, at FS  ikke skal betale for et nyt lamelpar-
ketgulv på hele ejendommen allerede af den grund, at der ikke forelå en 
skade på tidspunktet for overtagelsen af ejendommen.

Det gøres endvidere gældende, at FS  skønsmæssigt har tilbudt 
et forligsmæssigt beløb på kr. 25.000 jf. bilag E, hvilket stemmer med kon-
klusionerne i skønserklæringen svarende til udbedringsomkostninger på 
kr. 50.000 + moms med fradrag af 60 %.
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Såfremt retten måtte finde, at der foreligger et dækningsberettiget forhold 
for så vidt angår hele gulvet gøres det gældende, at skønsmanden har an-
slået udbedringsomkostningerne til kr. 80.000, og at der skal ske fradrag 
for værdiforringelse med 60%, således at der alene skal ske betaling sva-
rende til dagsværdien.

Til støtte for, at der alene skal betales i henhold til dagsværdien henvises 
til forsikringsbetingelserne jf. bilag B, pkt. 5, stk. 4 hvoraf det fremgår at,

”Hvis det skadesramtes værdi på grund af slid eller ælde er forringet med 
mere end 30% i forhold til nyværdi fastsættes erstatningen under hensyn-
tagen til denne værdiforringelse. …”

Det gøres gældende, at forsikringsvilkåret i betingelsernes pkt. 5, stk. 4 er 
fuldt ud i overensstemmelse med bekendtgørelsen på tidspunktet for for-
sikringens ikrafttræden, jf. bekendtgørelsen fremlagt som bilag C, under-
bilag 1, pkt. 4, stk. 6.

Samlet set gøres det gældende vedrørende gulvene, at der ikke var en 
skade på gulvet på tidspunktet for overtagelsen af ejendommen, hvorfor 
at der ikke foreligger et dækningsberettiget forhold, men at FS  
alene kulancemæssigt har anerkendt at betale et forligsmæssigt beløb på 
kr. 25.000.

Det gøres endvidere gældende, at sagsøgers opgørelse i stævningen for så 
vidt angår gulvene ikke tager udgangspunkt i den værdiforringelse, der er 
fastsat af skønsmanden svarende til 60%, hvorfor sagsøgte ikke kan aner-
kende sagsøgers opgørelse af den nedlagte påstand for så vidt angår gul-
vene.

Ad forhold 2 - Gulvvarme / radiatorer

Tidspunktet for skadens opståen
Det gøres gældende, at forholdet omkring gulvvarmen blev anmeldt over-
for FS  sammen med forholdet omkring gulvet jf. skadesanmel-
delsen, bilag 7, af den 3. april 2013.

Det gøres således gældende, at forholdet omkring gulvvarmen er anmeldt 
mere end seks år efter overtagelsen af ejendommen, hvorfor det ikke er be-
vist, at skaden på gulvvarmen var til stede på tidspunktet for overtagelsen 
af ejendommen og allerede af den grund er der ikke dækning under ejer-
skifteforsikringen, jf. forsikringsbetingelsernes bilag B, pkt. 3.2 og Anke-
nævnet for Forsikrings afgørelse AK 70.550, jf. bilag H.
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Funktionsforhold
Det gøres endvidere gældende, at forholdet ikke er omfattet af forsikrin-
gen, idet gulvvarmen på sagsøgernes ejendom er et vvs-forhold (et funk-
tionsforhold), der ikke er omfattet af ejerskifteforsikringens dækningsom-
fang, jf. forsikringsbetingelserne, jf. bilag B, pkt. 4, stk. 2 hvoraf det frem-
går, at

”Forsikringen dækker ikke
Bygningens funktionsforhold (min fremhævning) (planløsning, indret-
ning mv. og almindelig brugbarhed i øvrigt), forhold vedrørende bygnin-
gens overensstemmelse med servitutter eller lovlighed i henhold til offent-
lig ret i forskrifter samt æstetiske eller arkitektoniske forhold med mindre 
der som følge af det pågældende forhold er sket en skade eller er en nærlig-
gende risiko for skade”.

Det gøres gældende, at på tidspunktet for udstedelse af ejerskifteforsikrin-
gen i nærværende sag, jf. bekendtgørelsen fremlagt som bilag C var vvs- 
og elinstallationer ikke omfattet af ejerskifteforsikringens dækningsom-
fang.

Til støtte herfor henvises til Ankenævnet for Forsikrings afgørelse 73.110, 
der er fremlagt som bilag I, hvoraf det fremgår, at der er tale om en ejer-
skifteforsikring efter den ”gamle ejerskifteforsikringsordning”, og forsikrin-
gen indeholdt et lignende forsikringsvilkår som forsikringsvilkåret i nær-
værende sag citeret ovenfor, jf. bilag B, pkt. 4, stk. 2, og Ankenævnet for 
Forsikring fandt i den konkrete sag, jf. bilag I, side 3, at

”Nævnet udtaler:
Allerede fordi ejerskifteforsikringen ikke dækker bygningens funktionsfor-
hold, finder Nævnet ikke grundlag for at kritisere selskabets afgørelse”.

Der var i den konkrete sag jf. bilag I tillige tale om et gulvvarmeanlæg, og 
allerede fordi forsikringen ikke dækkede bygningens funktionsforhold, 
var der ikke dækning i henhold til ejerskifteforsikringen.

Det gøres således gældende, at gulvvarmen på sagsøgernes ejendom ikke 
udgør en bygningsdel. Der er tale om en vvs-installation, og allerede fordi 
at vvs-installationen (bygningens funktionsforhold) ikke er omfattet af 
ejerskifteforsikringens dækningsomfang, er der ikke tale om et dæknings-
berettiget forhold.

Samlet set gøres det gældende, at forholdet omkring gulvvarmeanlægget 
ikke er dækningsberettiget under den tegnede ejerskifteforsikring allerede 
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af den grund, at el- og vvs-installationer ikke er dækket under ejerskifte-
forsikringen, og da lovliggørelse i henhold til offentlige forskrifter ej heller 
er dækket.

SELVSTÆNDIG PÅSTAND OVERFOR SAGSØGER

Der har mellem sagsøger og FS  været iværksat isoleret bevis-
optagelse, jf. RpL §343. Skønserklæringerne er fremlagt som bilag 10 og 11.

I forbindelse med afslutningen af den isolerede bevisoptagelse blev FS
 ved Retten i Glostrup pålagt at betale omkostningerne forbun-

det med den isolerede bevisoptagelse med i alt kr. 89.609,38. Udskrift af
retsbog fra Retten i Glostrup af den 14. juni 2019 er fremlagt som bilag K.

Det gøres gældende, at sagsøger i nærværende sag skal tilbagebetale til FS
 de afholdte omkostninger i forbindelse med den isolerede be-

visoptagelse på i alt kr. 89.609,38.

Det gøres gældende, at sagsøger ikke er at anse som den vindende part i 
forhold til det afholdte syn og skøn, og idet udgifterne til den isolerede be-
visoptagelse er blevet påført FS  uden, at det har medført en 
ændret opfattelse af sagen hos FS  herunder, at sagsøgerne har 
fået dækning under den tegnede ejerskifteforsikring hos FS , 
gøres det gældende, at beløbet skal betales af sagsøger.

Til støtte for den nedlagte påstand henvises til VLK af 21. december 2020, 
bilag L.

ER EJENDOMMEN NEDREVET OG SKAL DER BYGGES NYT?

Sagsøgerne har, jf. bilag 15, været bistået af rådgivende ingeniør V1
 vedr. nedrivning af eksisterende hus og nybyggeri, og der er med 

påstandsdokumentet er som bilag M fremlagt ejendommens BBR ejer-
meddelelse, hvoraf det fremgår, at sagsøgerne har opnået en byggetilla-
delse den 15. oktober 2021.

Det gøres gældende, at den tegnede ejerskifteforsikring er indtegnet jf. bi-
lag A og bilag 6 for den ejendom, der lå på matriklen på tidspunktet for 
forsikringens ikrafttræden den 1. juli 207 svarende til en ejendom opført i
1960 på 112 m2. Som følge heraf er det forsikrede objekt den ejendom, der 
er nævnt i policen, og såfremt sagsøgerne har nedrevet ejendommen eksi-
sterer den forsikrede ejendom ikke længere.
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Det gøres endvidere gældende, at såfremt ejendommen er nedrevet/skal 
nedrives, kan sagsøgerne ikke dokumentere, at der jf. forsikringsbetingel-
serne bilag B pkt. 5, stk. 5 er sket ”udbedring, eventuelt ved genanskaffelse eller 
udskiftning med noget tilsvarende”, hvilket er en betingelse i henhold til for-
sikringsbetingelserne, og som er fuldt ud i overensstemmelse med be-
kendtgørelsen jf. bilag C.

Det gøres derfor gældende, at når sagsøgerne ikke kan fremlægge doku-
mentation for udbedring af de anmeldte forhold foreligger der ikke en 
skade, som kan kræves erstattet under ejerskifteforsikringen, idet en ejer-
skifteforsikring ikke indeholder mulighed for betaling af kontanterstat-
ning, idet udbetaling under forsikringen alene kan ske, når der er sker ud-
bedring jf. betingelserne bilag B pkt. 5, stk. 5 jf. bilag C.

Det gøres endelig gældende, at sagsøgerne ikke har lidt et tab, jf. princip-
pet i forsikringsaftalelovens § 39, når sagsøgerne ikke har udbedret de an-
meldte forhold forinden ejendommen er nedrevet/skal nedrives.
…”

Advokaterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for parternes 
opfattelse af sagen.
 
Rettens begrundelse og resultat
Det kan lægges til grund, at der ikke var skader på lamelparketgulvene, da 
A  og B  overtog ejendommen, og at skader i form af de-
laminering i flere rum opstod efterfølgende. Der må efter skønsmandens erklæ-
ringer være en formodning for, at skaderne er opstået som følge af, at der har 
været for høj fremløbstemperatur i gulvvarmeslangerne. 

Det fremgår af B s forklaring, at der ikke var mulighed for at regulere 
gulvvarmen, og det kan efter V2 s forklaring og skønsmandens konsta-
teringer lægges til grund, at årsagen til dette var, at telestaterne til temperatur-
regulering var afmonterede. Der er tale om et forhold, som en VVS-tekniker må 
antages relativt nemt at kunne have konstateret og udbedret således, at der blev 
mulighed for at regulere gulvvarmen. Selv om afmontering af telestater måtte 
være sket før A  og B s overtagelse af ejendommen, må 
det i relation til skaderne på lamelparketgulvene anses for at være A

 og B s risiko, at de har valgt at leve med den manglende mu-
lighed for temperaturregulering. De har derfor ikke krav på dækning af skaden 
over ejerskifteforsikringen ud over det af FS  allerede kulance-
mæssigt udbetalte beløb på 25.000 kr.

Det kan efter afholdelse af syn og skøn lægges til grund, at gulvvarmeanlægget 
er underdimensioneret i forhold til ejendommens varmebehov, og at der er 
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mangler ved dets udførelse. På tidspunktet for A  og B s 
køb af ejendommen var sådanne forhold vedrørende VVS-installationers funk-
tion imidlertid ikke omfattet af huseftersynsordningen og af den grund heller 
ikke dækket af den hos FS  tegnede ejerskifteforsikring. A

 og B  har derfor heller ikke krav på dækning af forhold 
vedrørende gulvvarmeanlægget.

Med hensyn til udgifter til byggeteknisk rådgivning kan det lægges til grund, at 
A  og B  samlet har afholdt 107.930,01 kr. til S1  Rådgi-
vende Ingeniører. Heraf har FS  betalt 10.000 kr. i henhold til 
kendelse fra Ankenævnet for Forsikring. Det fremgår af ankenævnskendelsen, 
at beløbet relaterer sig til en anmeldt skade vedrørende manglende vådrums-
membran i badeværelset. 

Efter sagens udfald for så vidt angår de påberåbte skader på lamelparketgul-
vene og gulvvarmeanlægget har A  og B  ikke krav på 
godtgørelse af udgifter til byggeteknisk rådgivning vedrørende disse forhold. 
A  og B  har heller ikke i øvrigt godtgjort et berettiget 
krav på at få dækket yderligere udgifter til byggeteknisk rådgivning. 

FS ’ selvstændige påstand angår tilbagebetaling af omkostninger 
ved isoleret bevisoptagelse, som FS  blev pålagt at betale ved 
Retten i Glostrups omkostningsafgørelse af 14. juni 2019. FS  
blev ved afgørelsen pålagt at betale de af A  og B  af-
holdte beløb til skønsmand, retsafgift og gebyr for forslag til skønsmand med 
samlet 59.609,38 kr. og derudover 30.000 kr. som et passende beløb til dækning 
af udgiften til advokatbistand. FS  havde selv afholdt 32.953,12 
kr. til skønsmanden ved den isolerede bevisoptagelse. 

Retten finder, at A  og B  skal tilbagebetale beløbet på 
30.000 kr. til advokatbistand til FS  og yderligere skønsmæssigt 
45.000 kr. af de øvrige udgifter ved isoleret bevisoptagelse eller i alt 75.000 kr. 

Resultatet indebærer, at parterne hver især kommer til at afholde egne advokat-
udgifter ved den isolerede bevisoptagelse, og at udgiften til skønsmand m.v. 
fordeles omtrent ligeligt mellem parterne. Retten har herved taget hensyn til, at 
den isolerede bevisoptagelse omfattede andre forhold vedrørende A

 og B s ejendom end de, som er genstand for tvist under denne 
sag.

Efter det anførte frifindes FS  for de af A  og B
 nedlagte påstande, mens FS ’ selvstændige påstand ta-

ges delvist til følge med 75.000 kr. Beløbet forrentes med procesrente fra den 3. 
marts 2021, hvor FS  nedlagde den selvstændige påstand.
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A  og B  skal betale sagsomkostninger til FS
. Sagsomkostningerne fastsættes efter sagens værdi, forløb og udfald til 

50.000 kr. som et passende beløb dækning af udgiften til advokatbistand. Belø-
bet indeholder moms, da FS  ikke er momsregistreret.

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

FS  frifindes for de af A  og B  nedlagte 
påstande.

A  og B  skal til FS  betale 75.000 kr. med 
tillæg af procesrente fra den 3. marts 2021.

A  og B  skal yderligere til FS  betale 
sagsomkostninger med 50.000 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 (klage 
over) dommen til landsretten. Hvis du kun er utilfreds med dommens afgørelse 
om sagsomkostninger, kan du kære (klage over) denne del af afgørelsen til 
landsretten. 

Ikke alle afgørelser kan ankes eller kæres
Du kan kun anke dommen, hvis forskellen mellem byrettens dom og det resul-
tat, 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 du kun kære omkostningsafgørelsen, hvis du 
får tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Frister for at anke og kære
Fristen for at anke er 4 uger fra dommens dato. Hvis du ikke kan anke uden en 
tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, skal du indlevere en ansøgning til Proces-
bevillingsnævnet inden 4 uger. 

Fristen for at kære omkostningsafgørelsen er 2 uger fra dommens dato. 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. Hvis du vil kære omkost-
ningsafgørelsen, skal du vælge ”Kære” og følge vejledningen. 

Hvis du søger om tilladelse til anke eller kære hos Procesbevillingsnævnet, skal 
du indlevere din ansøgning til Procesbevillingsnævnet. Du kan ikke indlevere
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ansøgningen på minretssag.dk. 

Du kan læse mere på domstol.dk. 
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