
RETTEI{ I GLOSTRUP
DOM

afsagt den 4. november 2O2O

og

Sag BS-1139612018-GLO

A

(advokat Henrik Roslev Østergaard)

B

(advokat Henrik Roslev Østergaard)

mod

Topdanmark Forsikring A/S
(advokat Bente Ernfred Giitzsche)

Denne afgørelse er truffet af kst. dommer Henrik Kirk Tornberg.

Sagens baggrund og parternes påstande
Sagen er anlagt den 5. april 2018.

Sagen handler om, hvorvidt sætningsskader og heraf følgende skævheder på

gulvene i sagsøgerns A og B's ejendom
beliggende (adresse) i By udgør en skade i den af dem tegnede

ejerskifteforsikrings forstand, og om sagsøgte Topdanmark Forsikring A/S der-
for er pligtig at anerkende forsikringsdækning under ejerskifteforsikringen for
de konstaterede forhold. Hvis der måtte være dækning under den tegnede ejer-

skifteforsikring er spørgsmålet, om forsikringsdækningen for de konstaterede
forhold er bortfaldet som følge af bemærkninger i tilstandsrapporten samt om
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Topdanmark Forsikring A/S er pligtig at betale et beløb til sagsøgeme som følge
heraf.

Sagsøgerne, A og B

gende påstande:
., har fremsatføl-

Principalt:

Topdanmark Forsikring A/5 tilpligtes at anerkende, at der er forsikringsdæk-
ning på den af sagsøgerne hos sagsøgte tegnede eierskifteforsikring i henhold til
police med forsikringsnummer 9404382575 og de hertil hørende forsikringsbe-
tingelser (bilag 1) for de på ejendommen beliggends (adresse) , By

opståede sæt-

ningsskader, som de er registreret i skønserklæringen afgivet af c
den 21. august 2A19 ogi supplerende skønserklæring fra samme af 4.

marts 2020.

Topdanmark Forsikring A/S tilpligtes endvidere at anerkende at betale samtlige
de af sagsøgerne indtil stævningsudtagelse afholdte udgifter til rådgivere, her-
under til WTC advokaterne A/S og Orbicon A/S, i forbindelse med rådgivning
om den konstaterede sæbringsskade, jf. opgørelsen heraf i bilag 10.

Subsidiært:

Topdanmark Forsikring A/S tilpligtes at betale sagsøgerne kr. 348.31L,03 med
tillæg af procesrente fra sagens anlæg.

Sagsøgte, Topdanmark Forsikring AlS, har fremsat påstand om frifindelse og
frifindelse for tiden for så vidt angår sagsøgemes subsidiære påstand.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens $
21.8 a.

Forklaringer
D har forklaret, at han er søn af sagsøgeren A og lejer af den

omtvistede ejendom. Han arbejder som vicevært og har ikke en håndværks-
mæssig uddannelse. Vidnet fik lov til at finde et hus, som sagsøger købte til
vidnet. Vidnet fik interesse for det omtvistede hus. Tilstandsrapporten viste
mangler fejl og mangler som skæve gulve, men han havde ikke læst den forin-
den. Vidnets mors advokat forlangte ny tilstandsrapport, da den tidligere var
forældet. Som lejer kendte han ikke indholdet af tilstandsrapporten eller forsik-
ringsbetingelserne. Køkkenet er nu ved at brase sammen og lågerne er skæve

mv. De så det ikke, før de flyttede ind i ejendommen. Det var en bold på gulvet
kort efter at de flyttede ind, som viste dem, at der var skævt gulv. Han havde
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ikke tidligere lagt mærke til skæve gulve. Vidnets mor var ikke med til besigti-
gelsen og tog sig af problemerne med gulvene mv. Huset var beboet ved besig-
tigelsen. Skævhedeme af gulvet er blev værre, og det ses ved skuffer og borde.
Køkkenbordpladen er skæv som følge af gulvet. Der er tegn på flere skader
med revner efter, at de er flyttet ind. Listeme er intakte, men med større mel-
lemrum, der er opstået efter, at de er flyttet ind i huset. I værelse hælder gulvet
mod køkkenef hvilket de først så efter at de flyttede ind. De opdagede det
f.ørst, da de fjernede klædeskab i værelset. I kontoret er gulvet også begyndt at
hælde. I andet værelse har han ikke opdaget noget. Han har set rerme bag køle-
skab være sunket længere ned efter et års tid. Vidnet har ikke fået skiftet gulve
efter købet af ejendommen. De har indrettet sig med skæve gulve i dagligda-
gen. De har måtte justere spisebord så det ikke står skævt. Gæster kommente-
rer de skæve gulve.

E har forklaref at han er bygningstaksator hos TopDanmark. Han har
mange års erfaring med arbejde med ejerskifteforsikringer- Han besigtigede
ejendommen efter anmeldelser af skæve gulve mv. til forsikringsselskabet.
Foreholdt fotos ekstrakten side 331 forklarede han, at han kunne se skæve gulve
ved besigtitelsen. Der var ikke nævneværdige revner udenfor - heller ikke ved
tilbygningen. Han konstaterede, at gulvet fjedrede. Betegnelsen betydning for
bygnrngens funktion betyder, at køkken mv. kan anvendes. Vidnet afviste dæk-
ningsberettiget skade vedrørende gulvet. Ved dækning vil de dække det skade-
ramte og ikke de andre rum. Planløsningen er ikke en del af skaden. Til sæt-

ningsskade forklarede han, at ny taksator besigtigede eiendommen ved klage
for at sikre nye Enepå sagen. Ejendommen har sat sig.

Bvsninsssaekvndis F har forklaret, at han har udarbejdet
tilstandsrapporten vedrørende den omtvistede ejendom. Han vedstod skøns-
rapporteme. Han er uddannet bygningskonstruktør. Foreholdt fotos fra ek-
strakten side 335 forklarede han, at det er en traditionel rødstensejendom, og at
murværket så pænt ud. Foreholdt beskrivelsen i tilstandsrapporten forklarede
hary at han kunne mærke skæve gulve med det samme og noterede dette. Det
vurderes ikke at have betydning for selve funktionen af gulvene. Det var ikke
nødvendigt med vaterpasser for at konstatere de skæve gulve. Han foretager
generelt stikmæssig kontrol af fjedrende gulve. Han konstaterede fjedrende gul-
ve som beskrevet i tilstandsrapporten. Til funktionen af gulvene forklarede han,

at gulvene fungerede. Man kan gå på dem, og de er intakte. Karakteren KL er
benyttet efter en subjektiv vurdering, da han vurderede, at gulvene havde væ-

ret sådan i mange år. Det vurderedes ikke at ville blive værre. Foreholdt ek-
strakten sidel4T og K2 forklarede vidnet, at der var noget med brud, der var i
stykker. Derfor var den kategoriseret som K2. Gulve kan være funktionsdygtige
uanset K2.Et skævt gulv alene kan ikke være en K2. Foreholdt ekstrakten side
149 og isolering under køkkengulv forklarede haru at det må være isoleringen
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under etageadskillelsery da han ikke bryder gulve op. Vidnet har ved teknisk
revision generelt fået anbefalet at benytte sig af note.

Svns- os skønsmand eeoteknikerC har forklaret, at han er ud-
dannetbygningsingeniør. Ejendommen er ikke pælefunderet og flyttet længere
ind på grunden af hensyn til jordbundsforholdene. Pælefundering kunne såle-

des spares. Ejendommen er direkte funderet, og de fandt ikke pæl ved gravning
i hjømet. Af byggesagsarkivet fremgår det, at der blev fravalgt pælefundering.
Han vurderer, athuset har sat sigfør tilbygningenilg7S. Hvis bygningen hav-
de sat sig efterfølgende, ville han kunne have konstateret revner mellem byg-
ningeme. Der har efterfølgende været ro på. Foreholdt ekstrakten side 354 for-
klarede hary at de er opstået efter bygningens opførelse og indtil 1978. Han vur-
derer risikoen for yderligere skader til0 pct. ved samme anvendelse af ejen-

dommen. Differens-sætning er mellem bygningsdele. ford sætter sig mindre
over ti4 og derfor vil differens-sætningen blive mindre med tiden. Rermer på
ejendommen skyldes ikke sætning af fundamentet. Gulvet er skævt, men gulv-
konstruktionen er stabil ligesom det udvendige sandspligvis ikke har sat sig
siden 1978. Hans anslåede udgifter er for gulve til vandret niveau. Det oprinde-
lige hus har sat sig. Gavlen var skævt både ind og ud mod huset. Han har un-
dersøgt alle muligheder ved besvarelsen. Han har ikke kunne finde forklaring
vedrørende gulvet. Han har ikke kunne finde den fulde forklaring. Han mang-
ler en del af forklaringen på sætningen. Årsagen er, at jorden under huset har
sat sig. Han tror ikke, at en murer alene er skyld i skævhederne. Et tungt tag el-
ler betongulv vil kunne få bygningen til at sætte sig yderligere. Faldet i gulvet
er stort. Han kunne se bøger under spisebordet. Yder-murer er sunket, og gul-
vet er fulgt med i bevægelsen. Der erbemærkelsesværdigt, at det føLges så fint
ad. Det er et stift hele uden revneme udvendigt. Stift hele er den bedste beskri-
velse uanset de konkrete målinger ved ekstrakten side 381, da der ellers ville
være revrler. Til ekstrakten side 398 forklarede han, at det er til brug for gulve
uden niveauforskelle. Han har alene forholdt sig til gamle bygningen og anslår
ikke, at den nye tilbygning har haft selvstændig betydning.

Parternes synspunkter
AogB

ment anf.ørtfølgende:
har i deres påstandsdoku-

"Ejerskifteforsikringsselskabers dækningspligt i medfør af lov om for-
brugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast eiendom, fremgår af lovens $
5, stk. '1., nr.1.,litra a. Det fremgår blandt andet heraf, at ejerskifteforsik-
ringen - for at fritage sælger for ansvar - skal dække "fejl ved byg*r-
gemes fysiske tilstand, der var til stede ved køberens overtagelse af
ejendommen, og som ikke er nævnt eller er klart forkert beskrevet i til-
standsrapport eller er opstået efter tilstandsrapportens udarbejdelse...",
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Ordene "eller er klart forkert beskrevet" i lov om forbrugerbeskyttelse
er indsat ved forslag til ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved er-
hvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og
ligningsloveru lff. 1999-2000.1..152.

Det fremgår af bemærkningeme til indsættelsen af ordene, at "Ved den
foreslåede ændring præciseres det, at den ejerskifteforsikring, som til-
bydes køberery ikke kun skal dække fejl, der slet ikke er omtalt i til-
standsrapportery men også fejl, som nok er berørti rapportery men som
er beskrevet misvisende eller klart ufyldestgørende, således at køberen
ikke på grundlag af rapporten har haft mulighed for tage fejlens reelle
karakter, omfang eller betydning i betragtning ved sin beslutning om at
købe ejendommen.

Den foreslåede tilføjelsen til bestemmelsen tager som nævnt sigte på
klart ufyldestgørende eller misvisende beskrivelser i tilstandsrapporten.
Udtrykket "forkert beskrevet" er et objektivt kriterium i den forstand,
at det er uden betydning om der eventuelt vil kunne gffes erstatnings-
krav gældende mod den bygningssagkyndige. Udtrykket omfatter både
tilfælde, hvor feilens fysiske karakter og omfang er forkert beskrevet, og
tilfælde, hvor feilen er forkert kategoriseret med hensyn til dens betyd-
ning og behovet for udbedring, it. de anvendte rapportskemaers indde-
ling af skaderne i kategorieme K0-K3.

Det vil bero på en konkret vurdering, om en beskrivelse i tilstandsrap-
porten er "klart" forkert. Det er ikke i sig selv tilstrækkeligt, at den byg-
ningssagkyndiges faglige bedømmelse af et forhold kan anfægtes, og
afvigelser, der er uden væsentlig praktisk betydning for en køber, falder
også uden for. Det afgørende er/ om en køber på grundlag af rappor-
tens beskrivelse af det pågældende forhold har været tilstrækkelig ad-
varet om fejlens karakter, omfang og betydning.

Forsikringen skal f.eks. dække i tilfælde, hvor det i tilstandsrapporten
er x$ørt, at der er revner i muren, som ikke behøver at blive udbedret,
men hvor det viser sig, at de pågældende revner er sætningsrevner,
som skyldes udbedringskrævende mangler ved funderingen (en "K1-
skade", der viser sig at være en "K3skade"). Er det derimod anført i til-
standsrapporten, at et bestemt forhold bør undersøges nærmere (kate-

gori "LJN") skal lorsikringen ikke dække de fejl, der må antages at ville
være blevet opdaget ved en sådan grundigere sagkyndig undersøgel-
se".

Det afgørende for om der er dækning under den udvidet ejerskiftefor-
sikring er herefter om sagsøger på baggrund af indholdet af tilstands-
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rapporten "...rapporten har haft mulighed for tage fejlens reelle karak-
ter, omfang eller betydning i betragtning ved sin beslutning om at købe
ejendommen ..." ogom "... en køber på grundlag af rapportens beskri-
velse af det pågældende forhold har været tilstrækkelig advaret om fejl-
ens karakter, omfang og betydning...".

Skønsmanden angiver i skønserklæringen aI2l. august 2019, blandt an-

det følgende:

"Svar på spørgsmål 1: ...
Skønsmanden har konstateret, at hældningen fuger og murværk i hu-
sets ydermure afviger fra et normalt vandret plan, er skæve, og at gul-
vet i "Stuelkøkken" er betydeligt skævt og hovedsageligt i retning mod
Carl Ploghs Vej. De konstaterede skævheder er større end normal tole-
rance på murerarbejde og er større end "god praksis" tilsiger.

Svar på spørgsmål2:.

Det skønnes, at de konstaterede skævheder karakteriseres som sæt-

ningsskader.

Skønsmanden er ikke i stand til at give en fuldt dækkende årsag til de
konstaterede skævheder af huset, da skønsmanden ikke har konstateret
tilstrækkelige konkrete årsager hertil. De konstaterede forhold peger
imidlertid på, at husets skævheder er indtruffet før 1978, og er eventuelt
længe før 1978.

Begrundelse for svaret:

Sædvanlige beregninger af størrelsesordenen af de inditiale- og primæ-
re konsolideringssætninger f.ører til sætninger af størrelsen 40-45 mm,
hvilket er mindre end halvdelen af de målte ca. 100 mm. og ca. Ll3 af.

sætningerne på 131 mm målt i forhold til husets sydvestlige hjøme. ...
Husets skævheder er dog så store, at det skønnes, at der ikke kan være

tale om skævheder introduceret ved opmuringen af ydermure og af in-
dre fundamenter/vægge i krybekælderen og ved udførelsen af gulvkon-
struktioner inde i huset iL957. Størrelsen af skævhederne er væsentligt
større end den normale tolerance på sådanne arbejder. Rent hånd-
værksmæssigt er det ikke sandsynligt, at sådanne skævheder udføres i
både ydermure, indrefundamenter/vægge i krybekælderen og i gulv-
konstruktionen ...

Svar på spørgsmål4:
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Ad "indflydelse på gulvet":
Sætningsskaden består af skævheden af gulvet i "Stue/køkken". Det
skønnes, at gulvkonstruktionen på nuværende tidspunkt er stabil.
Skævheden er så stor, at funktionen af gulvet kan siges at være væsent-
ligt påvirket, eksempelvis er der behov for at "klodse op" under benene

på spisebord, reoler og møbler, såfremt disse skal være vandrette. ...

Svar på spørgsmål 7: ...

Ad "korrekt funderef'
På den eneside kan skønsmanden ikke på fuldt dækkende måde rede-
gøre for den konkrete årsag til de konstaterede skævheder af husef
men på den anden side har huset unormalt store skævheder. Da huset
siden opførelsen har undergået unormalt store skævheder, og skævhe-

derne i al fald delvist tilskrives huset funderingsforhold så er huset ik-
ke korrekt funderet fra starten. ... Ad. "i overensstemmelse med god
håndværksmæssig skik og brug" :

Det ikke meningery at huse skal besidde skævheder af den konstaterede
størrelse. Når det forudsættes, at de konstaterede skævheder af huset
skyldes husets funderingsforhold, så et funderingen ikke udført i over-
ensstemmelse med god håndværksmæssig skik og brug....

Svar på spørgsmål 10:

Efter oprehring af gulvet i "Stue/køkken vil der være en niveauforskel
til "dntreen" og til "værelse" i husets sydøstlige hjørne og i mindre grad
ind til "værelse" i husets sydvestlige hjørne. Disse niveauforskelle for-
udsættes overkommet bedst muligt ved tømrerarbejder.
Arbejdets varighed skønnes at være begrænset trll-z uger alt inklusive.
I den sidste uge genmonteres køkkenelementerne, og der slutmales. Det
skønnes, at huset kan bebos i perioden.

Arbejdet udføres som hovedsageligt tømrerarbejde og i væsentlig min-
dre grad som WS- og malerarbeide. De samlede omkostninger til den
fulde opretning af gulvet rummet'Stue/køkken" anslås at andrage i
aæt 70.000 kr. inkl. moms. ..."

Som anført når skønsmanden frem til"
at der er sætningsskader på ejendommery
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at sætningsskademe indebærer at eiendommen ikke er korrekt funderet
eller opført i overensstemmelse med god håndværksmæssig skik og
b*&

at skævhederne har væsentlig betydning for i hvert fald gulvet i
"stue/køkken" og at der ved opretning heraf opstår niveauforskelle
mellem stue/køkken på den ene side og de rum, som der er adgang til
herfra - entr4 værelse i sydøstlige hiøme og værelse i sydvestlige hjør-
ne.

Udgifteme til udbedring af gulvene i samtlige rum, så de konstaterede
niveauforskelle og skævheder/sætningsskader afhjælpes, er i den sup-
plerende skønserklæring af 4. marts 2020 fastsat til kr. 206.250,A0.

Det er herefter dokumenteret at sagsøgerne ingen mulighed har haft
for at vide eller få mistanke til, at der var problemer med sætningsska-

der på ejendommen som følge af. angivelserne i tilstandsrapporten om
mangler ved den sekundære bygningsdel - gulvene. Sagsøgeme har al-

lerede på grundlag af den manglende angivelse af sætningsskaden i til-
standsrapporten som en skade ikke haft mulighed for at tage feilens re-
elle karakter, omfang og betydning i betragbring ved sagsøgernes be-
slutring om at købe ejendommen, jf. det i forarbejdeme til forbrugerbe-
skyttelseslovens $ 5 anførte. Sagsøgeme har heller ikke - på nogen må-
de - været tilstrækkeligt advaret om sætningsskaderne og konsekven-
serne heraf - de alt for hældende gulve.

Ovenstående følger ogs| af , at det ikke - på nogen måde - af bemærk-
ningerne til gulvene i værelse, bryggers og stueÅ,økken i tilstandsrap-
porten kan udledes, at der er sætningsskader på ejendommen.

Dette f.ølger også af, at skaden i henhold til den karakter, som den byg-
ningssagkyndige har givet skaden kun er en "mindre alvorlig skade",
der beskriver skader som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelen
eller bygningens funktion. Det fremgår således tydeligt af beskrivelsery
at forholdene "vurderes uden betydning for bygningsdelens funktion".

Som følge af ovenstående og som følge af bemærkninger til loven må
det konkluderes, at sagsøgte ikke kan fritages for dækning med henvis-
ning til det i tilstandsrapporten anførte.

I forhold til det af sagsøgte anførte i forsikringspolicen (bilag 1") "Undta-
get er årsagen til og krav afledt af ikke vandrette og fjedrende gulve"
indebærer ovennævnte henvisning til forarbeiderne til $ 5 i lov om for-
brugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, at begrænsningen i
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dækningsomfanget i ejerskifteforsikringen (bil"g 1) må fortolkes ind-
skrænkende i overensstemmelse med indholdet af tilstandsrapporten,
jf. det ovenfor anførte herom. Allerede derfor medfører angivelsen i for-
sikringspolicen ikke, at sagsøgte er fritaget for pligten til at anerkende,

at de konstaterede skader er dækket af den udvidede ejerskifteforsik-
.i.9.

Dette følger også af, at sagsøgte - ensidigt - har udarbejdet forsikrings-
policen, hvorfor denne må fortolkes i videst mulige omfang til fordel af

for sagsøgeme som forsikringstagere, jf. koncipistreglen.

Bestemmelsen i forsikringspolicen er en ansvarsfraskrivelsesklausul,
der "fremstår" begrænset i sin rækkevidde, men i henhold til det af
sagsøgte antørte reelt er en general ansvarsfraskrivelsesklausul for så

vidt angår samtlige Bulve eiendommens fundering, herunder beton-
konstruktioner etc. Den omfattende virkning som den "generelle" an-

svarsfraskrivelse i henhold til sagsøgte skal have, kan ikke konstateres

på baggrund af indholdet af ordlyden af ansvarsfraskrivelsesklausulen
i bilag 1, men er i henhold til sagsøgtes processkrifter meningen med
bestemmelsen. Allerede som Lølge at, at det ikke kan konstateres på
baggrund af ordlyden af teksten i bilag 1 kan klausulen ikke tillægges
betydning som ansvarsfritagende for sagsøgte.

Dette f.ølget også af, at ansvarsfraskrivelsesklausuler i henhold til rets-
praksis skal være konkrete, f.ør de kan tillægges betydning, hvilket -
som anført ovenfor - ikke er tilfældet i nærværende sag.

Sagsøgte henviser i svarskriftet til nogle konkrete afgørelseq truffet af
Ankenævnet for Forsikring, om sætningsskader. Sagsøgte henviser i
den forbindelse til, at det er et krav i forsikringsbetingelserne, at der
skal være "nærliggende risiko for skade".

Forsikringsbetingelserne skal fortolkes i overensstemmelse med forar-
bejderne til S 5 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast
ejendom, jf. det ovenfor anf.ørte, da ejerskifteforsikringeme skal have

det i loven $ 5 anførte indhold for at kunne fritage sælger for eventuelle
erstatningskrav/krav på forholdsmæssigt afslag fu a køber for eventuelle
mangler ved ejendommen.

Det afgørende i den forbindelse er herefter, hvorvidt køber ved gen-

nemgang af tilstandsrapporten har haft mulighed for at tage fejlens "re-
elle karakter, omfang eller betydning i betragtning ved sin beslutning
om at købe ejendommen".
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Hvis sagsøgerne havde haft kendskab til hvor meget gulvene hældede
og årsagen hertil - sætningsskaden - ville sagsøgerne ikke have købt
ejendommen.

Allerede derfor kan de af sagsøgte anførte afgørelser om konkrete diffe-
renssætninger over 50 år ikke tillægges betydning.

Hertil kommer, at begrebet nærliggende risiko for skade i henhold til
afgørelseme fra Ankenævnet, som sagsøgte henviser til, ikke tager hen-

syn til størrelsen af udbedringsomkostringerne som de konstaterede
skader medfører for køber af ejendommen - her sagsøgeme. Udbedring
af funderingsskader er særdeles omkostningskostningsfunge og - som
anført ovenfor i de citerede forarbejder til lov om forbrugerbeskyttelse
ved erhvervelse af fast eiendom S 5 - en del af årsagen til, at ejerskifte-
forsikringssystemet blev oprettet. Sæbringsskader er selve kernen af
skade, der er omfattet af dækningsomfanget af en ejerskifteforsikring.

På den baggrund fastholdes det, at sagsøgte er erstatningspligtig som
f.ølge aI de konstaterede sætningsskader.

Som anført i bemærkningerne er det derimod atgørende, hvorvidt
sagsøger på baggrund af indholdet af tilstandsrapporten har været til-
strækkelig advaret om feilens karakter, omfang og betydning. Dette er
ikke tilfældet. |eg skal til støtte herfor i det hele henvise til det tidligere
anf.øfie.

Som anført i diverse bilag har sagsøger konstateret sætningsskade på
ejendommen, som sagsøgte har påtaget sig forsikringsrisikoen for. Det
er netop den manglende konstatering heraf i tilstandsrapportery der
gør, at sagsøgte er forpligtet til at erstatte sagsøgers tab.

Dette f.ølger også af, at det grundlæggende formål med etableringen af

systemet med tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer er, at hvis en
bygningsmangel ikke er anf.ørt i tilstandsrapporten, skal ejerskiftefor-
sikringen dække udgifterne til udbedring af manglen.

Det følger af bilag C, atsagsøgeme købte ejendommen af c

(adresse) - den i sagen 
"*r"ur"u"n]l'"å11,11ffiH'Ii"t,'tt. 

i n"r'-
hold til salgsopstillingen og fotografieme heri indrettet til beboelse og
registreret hertil. Uanset sagsøBers udlejning af ejendommen til sagsø-

gemes søn, Bør jeg herefter gældende, at reglerne i forbrugerbeskyttel-
sesloven finder anvendelse på forholdet, jf. lovens $ 1, stk. 1."
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TOPDANMARK FORSIKRING A/S har i sit påstandsdokument anført følgen-
de:

Ad påstanden

Sagsøgers subsidiære påstand er en betalingspåstand samt en rentepå-

stand.

Af forsikringsbetingelseme, der er fremlagt som bilag A, fremgår det af
pkt.17B, at

"Danske Forsikring har kun pligt til at udbetale erstabring, hvis det
pågældende forhold bliver udbedret, eventuelt ved genanskaffelse

eller udskiftning med noget tilsvarende."

Sagsøger har nedlagt en betalingspåstand på kr. 542-06'1.,03 samt en ren-
tepåstand, men sagsøger har ikke fremlagt dokumentation for, at der er
afholdt udbedringsomkostninger svarende til den nedlagte påstand.

Det gøres gældende, at sagsøger ikke kan nedlægge en betalingspå-
stand samt en rentepåstand, jf. forsikringsbetingelsemes pkt. tZB.

Forsikringsbetingelsernes pkt. 178 skal.rnses som en aftale om forfalds-
tidens indtrædery og det gøres gældende, at vilkåret i forsikringsbetin-
gelseme er en aftale om forfaldstidens indtræden, jf.U2006.544l2Hog
u2004.1,427Ø.

Det gøres gældende, at det følger af bekendtgørelse nr. 13 af den L2. ja-
nuar 2012 jf . bilag B vedrørende dækningsomfanget for ejerskifteforsik-
ringer, at et forsikringsselskabet kun har pligt til at udbetale erstatning,
hvis det pågældende forhold udbedres, jf. bekendtgørelsens bilag L,

pkt. 9. Det gøres gældende, at forsikringsvilkåret pkll7B i bilag A er i
overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Det gøres gældende, at såfremt retten måtte finde, at der skal ske udbe-
taling under den hos sagsøgte tegnede ejerskifteforsikring, skal der ske

frifindelse for tidery idet der ikke er fremlagt dokumentation for udbed-
ring.

Faktum vedrørende ejendommen

Sagsøger erhvervede den i sagen omhandlede ejendom beliggende
(adresse) den 1,. maj 2015. Købsaftalen er fremlagt
som bilag C.
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Af bilag C fremgår det, at sagsøger har været bistået af advokat i forbin-
delse med erhvervelsen af ejdommen, jf. bilag 9 s. 5 af 21, pkt.10.

Sagsøger har erhvervet ejendommen, men sagsøger har ikke beboet
ejendommen. Ejendommen er udlejet til sagsøgers bam og dennes kæ-
reste, jf. oplysningerne i replikken, s. 7.

Faktum er således, at sagsøger aldrig har beboet ejendomme& og
sagsøger er opfordret til, jf. duplikkery at fremlægge lejekontrakten,
herunder til at oplyse, hvorvidt sagsøger ejer flere ejendommen, der ud-
lejes, herunder om det sker i privat regi eller i selskabsform.

Det fremgår af bilag F, der er sagsøgers skadesanmeldelse til sagsøgte,

at

"Henset til mængden af forsikringer som min klient har hos jer - så

vil han meget gerne hjælpes gennem denne proces."

Sagsøger ses ikke at have dokumenteret, at sagsøger ikke ejer flere ud-
lejningsejendomme uanse! at sagsøger er opfordret hertil.

Det gøres gældende, at lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af
fast ejendom, if. S 1, gælder, når ejendommen hovedsagelig anvendes til
beboelse for sælgeren eller hovedsagelig er "bestemt til beboelse forkø-
beren".

Sagsøger har i denne sag ikke dokumenteret, atejendommen har været
"bestemt til beboelse for sagsøger", idet ejendommen ifølge sagsøgers

egne oplysninger i hele ejerperioden har været udlejet til sagsøgers

barn.

Såfremt der er tale om en udlejningsejendom i erhvervsmæssig regi gø-
res det gældende, at reglerne om lov om forbrugerbeskyttelse ikke fin-
der anvendelse.

Eierskif teforsikrinsæ

Sagsøger har tegnet udvidet ejerskifteforsikring hos sagsøgte, jf. bilag 1".

Af policen fremgår det under punktet "vilkår", at det er forsikringsbe-
tingelseme med DF20160-2 der er gældende, og forsikringsbetingelser-
ne er fremlagt som bilag A.
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Den indtegnede eierskifteforsikring dækker skader, jf . skadesbegrebef
som det er defineret i bilag A pkt. 15C, hvoraf det fremgår:

"Udbedring af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningeme,
der giver nærliggende risiko for skader på de forsikrede bygninger eller
bygningsdele.

Ved'skade' forstås brud, lækage deformering, svækkelse, rermedannel-
se, ødelæggelse eller andre fysiske forhold i bygningerg der nedsætter
bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsva-
rende intakte bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdel-
sesstand. Manglende bygningsdele kan være en skade.

Ved 'nærliggende risiko for skader'forstås, at der erfaringsmæssigt vil
udvikle sig en skade, hvis der ikke sættes ind med særligt omfattende
vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstalbringer."

De forhold der ikke er dækket under ejerskifteforsikringen fremgår af
bilag A, pkt. 16.

Af forsikringsbetingelsemes pkt. 15A skal det fremhæves, at forsikrin-
gen ikke dækker:

"Forhold der er nærmt i tilstandsrapporten (min fremhævning) el-
ler elinstallationsrapportery medmindre forholdet er klart forkert
beskrevet.

Et forhold anses som klart forkert beskrevet (min fremhævning),
hvis beskrivelsen er misvisende eller klart ufyldestgørende, så du
ikke på grundlag af den pågældende rapport har haft mulighed for
at tage forholds reelle karakter, omfang eller betydning i betragt-
ning."

Det gøres gældende, at de af sagsøger anmeldte forhold ikke er dækket
under ejerskifteforsikringen, idet skadesbegrebet ikke er opfyldt samt,
at de anmeldte forhold er nævnt i tilstandsrapporten jf. nedenfor.

De anmeldte forhold

Sagsøger erhvervede ejendommen den 1. maj 2015, ogkort tid herefter
den 21. september 2015 jt. bilag F side 5 anmelder sagsøger følgende
forhold:

" (adresse)
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Vedrørende hældende gulv
Fejl på opklodsning/understøttelse og manglende isolering."

Faktum er således, at få måneder efter overtagelsen af ejendommen an-
melder sagsøger, at derbl.a. er hældende gulve.

Sagsøger har i stævningen gjort gældende, at der er en række sætnings-

/funderingsskader på sagsøger ejendom, og at disse udgør en skade, jf.
forsikringsbetingelsernes definitiory jf. bilag A, pkt. 15C, jf. ovenfor.

Det gøres gældende, at der ikke er dækning under ejerskrifteforsikrin-
gen med henvisning til følgende:

- Tilstandsrapportens oplysninger (nedenfor s. 4-5)

- Skønserklæringens oplysninger - ingen skade (nedenfor s.6-n
- Forholder er ikke klart forkert beskrevet i tilstandsrapporten (ne-

denfor s. 8- 10)

Tilstandsrapoortens oplvsninper

Det anmeldte forhold skal ses i lyset af de oplysninger, som fremgår af
tilstandsrapporten, jf. bilag E, side 9 af 2A, hvoraf det fremgår under
punktet "B. Sekundære bygningsdele":

"7. Gulvkonstruktion og gulve

7.1. Gulvkonstruktioner K1 Gulvene fiedrer, ej vandrette i værelse
og bryggers i stueplan.
Note: Vurderes uden betydning for bygningsdelens funktion.

K1 Gulvene fjedrer, ejvandrette i stue/køkken i stueplan.
Note: Vurderes uden betydning for bygningsdelens funktion-"

Det gøres gældende, at sagsøger på tidspunktet for erhvervelsen af
ejendommen fik oplyst, jf. tilstandsrapporten, at gulvene fjedrer og ej er
vandrette i værelse og bryggers samt i stue og køkken.

Fsva. mangelfuld isolering og revner i vægge i kælderen skal det frem-
hæves, at det af tilstandsrapporten jf. bilag E, side 9 af 20, at det fremgår
under punktet "B" Sekundære bygningsdele:

"5. Kældrelkrybekældre/terrændæk
5.3. Indvendig isolering K1 Der er isoleret med isoleringsmåt-
ter/tæpper i krybekælder.
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8- Indervægge/skillevægge Note: Generelt er det ikke godt at isole-
re indvendige kældervægge/gulve så de ikke kan ånde. Der ses in-
gen opfugtning ved en stikprøve ved besigtigelse.

8.1 hrdvendige vægge K1 Rermer i indvendige vægge i kælderplan.
Note: Revner vurderes at være af mindre betydning"

Af forsikringsbetingelserne, bilag A, pkt. 16A, fremgår, at forsikringen
ikke dækker

"Forhold der er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrap-
porten, medmindre forholdet er klart forkert beskrevet."

Det gøres gældende, at de anmeldte forhold er nævnt i tilstandsrappor-
ten, hvorfor der ikke er dækning. Det gæres endvidere gældende, at de
pågældende forhold ikke er klart forkert beskrevet i tilstandsrapportery
jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 1.6A, hvorfor forholdet ikke er dækket
under ejerskifteforsikringen.

På baggrund af oplysningerne i tilstandsrapporten valgte sagsøgte at
tage et forbehold i policen jf. bilag 1 side 2,hvor det fremgår, at forsik-
ringen ikke dækker:

- Undtaget er årsagen til og krav afledt af ikke vandrette og fjedren-
de gulve
- Undtaget er årsagen til og krav afledt af rerrnedannelser i indven-
dige vægge i kælder

Det gøres således gældende, at sagsøger ikke kun i tilstandsrapporten
men tillige i policen var gjort opmærksom på de skæve gulve, rev-
nedannelser etc. I den forbindelse gøres det gældende, at sagsøger var
advokatrepræsenteret idet sagen bilag L, policen er udstedt til advokat
H

Det gøres samlet set gældende, at sagsøger på tidspunktet for erhver-
velsen af ejendommen i såvel tilstandsrapporten samt i policen havde
fået information om skæve fjedrende ikke vandrette gulve, revner i ind-
vendige vægge i kælderen, hvorfor der derfor ikke er dækning for for-
holdene, jf. bilag A, pkt. 16 A.

Skønserklærinqens oplvsnineer - insen skade
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Det gøres gældende, at de anmeldte forhold ikke opfylder skadesbegre-
bet jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 15 C.

Det gøres gældende, at konklusionerne i skønserklæringen støtter
sagsøgtes argument om, at der ikke foreligger en skade i ejerskiftefor-
sikringsbetingelsemes forstand.

Skønsmanden har foretaget geotekniske undersøgelser, og det er i skøn-
serklæringen konkluderet følgende:

I besvarelsen af spørgsmål 2 har skønsmanden oplysf at de rev-
nedannelser som han har konstateret, ikke kan karakteriseres
som sætningsskader.

I besvarelsen af spørgsmål 2 er skønsmanden blevet anmodet
om at oplyse årsagen til sætningsskademe. Det fremhæves igen,

at de konstaterede skævheder ikke kan karakteriseres som sæt-

ningsskader. Skønsmanden anfører, at skævheder af huset må
antages at være indtruffet føt 1978 og eventuelt længe f.ør L978.

Skønsmanden konkluderer dette, da jordbundsundersøgelserne

har vist, at jordbundsforholdene under fundamentet kun er

svagt sætningsgivende

Skønsmanden anfører endvidere, at der ikke er revnedannelser i
hverken husets ydermure eller indvendige mure, som indikerer,
at der er indtruffet sæbringer af fundamentet siden husets opf.ø-

relse i 1.957.

Skønsmanden er i spørgsmåI3 blevet anmodet om at oplyse,
om de er risiko f.or, at årsagen til sætningsskaden vil medføre
yderligere skade på ejendommen.

Skønsmanden anfører i besvarelsen af spørgsmål 3, at:

"Med henvisning til svar på spørgsmål 2 så kan skønsmanden ikke
på en fuldt dækkende måde, men kun delvist, redegøre for den

konkrete årsag til de konstaterede skævheder af huset, da skøns-
manden ikke har konstateret tilstrækkelige direkte årsager hertil.

Trods det at skønsmanden ikke på en fuldt dækkende måde kan re-

degøre for den konkrete årsag til de konstaterede skævheder af hu-
set, så skønnes det, at der er med en tilsvarende anvendelse af hu-
set og grundstykket som hidtil ikke vil indtræffe yderligere skade
på ejendommen. Dette begrundes hovedsageligt med, at målte
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skævheder skønnes at være introduceretfør 1978, ogat der i de 41

år, der er forløbet siden, ikke er indtmffet yderligere skævhed.

Risikoen er dermed kvantificeret til nul procent, eller meget tæt på
nul procent".

Det gøres gældendq at skønsmanden har konkluderet at der ikke
er risiko for yderligere revnedannelser eller sætningsskader på
ejendommen, idet han kvalificerer risikoen til 0%, hvorfor der der-
for ikke "foreligger risiko for yderligere skade" på ejendommen jf.
skadesbegrebet i forsikringsbetingelsernes pkt. 15C jf. bilag A.

I spørgsmål 4 er skønsmanden blevet anmodet om at oplyse om
årsagen til sætningsskademe i sig selv har indflydelse på gulvet
eller de indvendige vægge i kælderplan.

Skønsmanden har i den forbindelse oplyst, at sætningsskaden be-
står af skævheder af gulvet i stue og køkken, og at det skønnes at
gulvkonstruktionen på nuværende tidspunkt er stabil.

Skønsmanden er i spørgsmåI5 blevet anmodet om at oplyse
omfanget af skademe fremadrettet over en L-årig, 5-fui9,10-årig
og 50-åtig periode. Skønsmanden har oplyst, at

"Det skønnes, at de konstaterede skævheder fremadrettet ikke vil
medføre yderligere skade på ejendommen".

Det gøres således derfor gældende, at der ikke er "risiko for yderligere
skade" på ejendommen herunder, at skadebegrebet ikke er opfyldt.

Det gøres endvidere gældende, at sagsøger allerede i tilstandsrapporten
fik oplyst at gulvet var skævt.

Det gøres derfor gældende, at oplysningerne i tilstandsrapporten er

fuldt ud i overensstemmelse med de faktiske forhold på ejendommen,
nemlig at gulvene fjedrer, at de ikke er vandrette. Allerede fordi forhol-
det er nævnt i tilstandsrapporten er der ikke dækning jf. bilag A pkt. 15

A.

Det gøres endvidere gældende, at de anmeldte forhold på ejendommen
ikke opfylder skadesbegrebet som det er defineret i bilag A, pkt. 15C,

idet der ikke er "nærliggende risiko for skade", idet skønsmanden har
kvantificeret risiko en for yderligere sætninger til0"/".
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Sagsøgte skal i den forbindelse henvise til Ankenævnet for Forsikrings
praksis i relation tiI, hvornår "sætningsskader" er at anse som skader i
ej erskifteforsikringsbetingelsemes forstand:

4K77255:30-50 mm over 50 år udgjorde ikke risiko for skade
AK 84816: 16 mm over 50 år udgjorde ikke nærliggende risiko for skade
4K73457:10-20 mm over 50 år udgiorde ikke risiko for skade
AK84672:35-45 mm over 50 år udgiorde ikke nærliggende risiko for
skade

Det gøres endvidere gældende, at Ankenævnet for Forsikring har givet
sagsøgte medhold i, at der ikke foreligger en skade, ff. kendelsen der er
fremlagt som bilag 5.

Forholdene er ikke klart forkert beskrevet i tilstandsrapporten

Det gøres gældende, at forholdene ikke er "klart forkert beskrevet i til-
standsrapporten", men at sagsøger ud fra oplysningerne i tilstandsrap-
porten har været informeret om forholdene på ejendommen i form af
skæve gulve etc.

Det gøres i den forbindelse gældende, at vurderingen af, hvorvidt et gi-
vet forhold har været "klart forkert beskrevet i tilstandsrapporten" skal
vurderes ud fra den undersøgelsespligt, der påhviler den byggesagkyn-
digø der udarbejder tilstandsrapporten.

Retningslinjeme for den byggesagkyndiges bygningsgennemgang
fremgår af bekendtgørelse om Husefter- synsordningen. Kravene til
bygningsgennemgangen fremgår af husejersynsordningens beken dtgø-
relses 513-16.

Udgangspunktet i henhold til huseftersynsordningens $13 er, at

"$13. Bygningsgennemgangen har til formål at afklare, i hvilket
omfang den gennemgåede bygnings fysiske tilstand er ringere end
tilstanden i tilsvarende intakte bygninger af samme alder. Ved gen-
nemgangen skal afdækkes skader eller tegn på skader (min frem-
hæ',rning), såsom brud, lækager, deformeringer, svækkelser, rev-
nedannelser og ødelæggelser. Som skader eller tegn på skader reg-
nes også manglende bygningsdele og andre fysiske forhold, når
disse forhold giver nærliggende risiko for skader, hvis der ikke sæt-

tes ind med særlig omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre
forebyggende foranstalbringer. "
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Det skal fremhæves, at definitionen af skade i husefterslmsbekendtgø-
relsens $L3 er identisk med skades- begrebet i sagsøgtes forsikringsbe-
tingelser, jf. bilag A, pkt. lsc, 2. og 3. afsnit.

Kravene til, hvorledes den byggesagkyndige skal foretage sin bygnings-
gennemgang fremgår af Huseftersyns- ordningens bekendtgørelses $14.

Huseftersynsordningens $L4 fastslår, at bygningsgennemgangen skal
foretages med professionel omhu og med brug af den indsigt og erfa-
ring, som kan forventes af en bygningssagkyndig.

Huseftersynsordningens $15 fastslår, at der er forhold, der falder uden-
for bygningsgennemgangen. Fra huseftersynsordningens bekendtgørel-
ses $15 skal følgende fremhæves:

"$15. Uden for bygningsgennemgangen falder

Bygningsdelg der ikke kunne efterses, jf.514,

Bygningens funktionsforhold, udover hvad der omfattes af $1.3,

Bygningens lovlighed efter offentlige forskrifter, bortset fra åbenly-
se overtrædelser af bygningslovgivningen,

Det gøres gældende, på baggrund af huseftersynsordningens bekendt-
gørelses 513-15, at den byggesagkyndige ikke skal foretage undersøgel-
ser af ejendommens fundering, idet dette vil kræve et destruktivt ind-
greb.

Det gøres endvidere gældende, at der ikke foreligger et funktionssvigt
af gulvet på ejendommen, idet skønsmanden har konkluderet, at kon-
staterede skævheder fremadrettet ikke vil medføre yderligere skade på
ejendommen.

Det gøres endvidere gældende, at det beror på en konkret vurdering,
om en beskrivelse i tilstandsrapporten er "klart forkerf', og det afgøren-
de i den forbindelse er, om en køber på grundlag af rapportens beskri-
velse af det pågældende forhold har været tilstrækkeligt advaret om
fejlens karakter, omfang og betydning.

Der gøres samlet set i den forbindelse gældende, at der ikke foreligger
nogen aktuel skade på ejendommen eller nærliggende risiko for skade
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på ejendommen. Gulvene har fungeret siden opførelse - for en del af
ejendommen siden f955 - uden svigt, og brugbarheden er derfor ikke
nedsat.

Det skal for god ordens skyld fremhæves, at sagsøger har henvist til, at
forholdene er klart forkert beskrevet, idet forholdet omkring gulvkon-
struktioner fremgår under punktet "sekundære bygningsdele". Det skal
i den forbindelse fremhæves, at det af Håndbog for beskikkede Bygg"-
sagkyndige, s. 55 af 64, fremgår, hvorledes tilstandsrapporten er opdelt
for så vidt angår de enkelte bygningsdele. Det skal i den forbindelse
fremhæves, at bygningerne er inddelt i 11 bygningsdele.

Det fremgår i den forbindelse af Håndbog for beskikkede Byggesagkyn-
dige

"A. Primære bygningsdele
1. Tagkonstruktion/belægning/skorsten
2. Ydervægge

3. Vinduer og døre
4. Fundament/sokler
5. lklder&rybekælder/terændæk
6. Vådrum

B. Sekundøre bygningsdele
7. Gulvkonstruktion og gulve
8. Indvendigevægge/skillevægge
9. Lofter/etageadskillelse
1"0. Indvendige vægge

C. Installationer
11. WS-installationer"

Opdeling i primære og sekundærebygningsdele er således en opdeling,
der "automatisk" er foretaget af Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med
udarbejdelse af skabelonen for tilstandsrapporter.

Opdelingen i sekundære og primære bygningsdele er således uden be-
tydning for vurderingen af dækning, idet det afgørende er, at sagsøger

har haft mulighed for at gøre sig bekendt med forholdet.

Samlet set gøres det gældende, at forholdene ikke er klart forkert be-

skrevet i tilstandsrapportery og dette skal naturligvis ses i sammen-
hæng med, at skønsmanden har kvantificeret risikoen for yderligere
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skader til "Risikoen er dermed kvantificeret til0% eller meget tæt på
0V"'.

Samlet set gøres det derfor gældende, at der ikke foreligger nogen ska-
de, idet de konstaterede forhold på ejendommen er i ro, og at den byg-
ningssagkyndiges beskrivelse i tilstandsrapporten har været korrekt, og
ikke "klart forkert beskrevet", når det er anvendt karakteren Kl, og at
det er anført, at forholdet " Vurderes uden betydning for bygningsdele-
nes funktion."

Opretnins af sulveæ

Sagsøger har forespurgt skønsmanden om, hvad det vil koste at oprette
gulvene i ejendommery således at der ikke er niveauforskelle. Skøns-
manden har i den forbindelse i den supplerende skønserklæring ved
besvarelsen af spørgsmåI6 oplyst at opretning af gulve i køkken og
stue og til oprehring af gulv i tilstødende rum så der opnås en ensartet
overflade vil beløbe sig til kr. 165.000 excl. moms.

Det kan oplyses, at ejerskifteforsikringen ikke dækker forhold, der alle-
rede er nævnt i tilstandsrapporten, jf. bilag A, pkf '1.6A, ogdet skal i
den forbindelse fremhæves, at sagsøger på tidspunktet for erhvervelsen
af ejendommen var bekendt med, jf. oplysningeme i tilstandsrappor-
tens pkt. 7.1 under gulvkonstruktioru hvoraf ftemgår,

"Gulvene \edreq ej vandrette i værelse og bryggers i stueplan. Note:
vurderes uden betydning for bygningsdelens funktion.

K1 Gulvene fjedrer ej vandrette i stue/køkken i stueplan. Note: vurderes
uden betydning for bygningsdelens funktion."

Faktum er således, at sagsøgerne på tidspunktet for erhvervelsen af
ejendommen havde kendskab til, at der var skæve samt fjedrene og ej

vandrette gulve i værelse og bryggers i stueplan samt i stue og i køkken
i stueplan.

Såfremt sagsøgerne har haft et ønske om få omkostninger til opretning
af gulvene dækket, skulle sagsøger have medtaget dette som et for-
handlingsmoment i forbindelse med købet af ejendommen, herunder
forhandling af købsprisen, idet det skal fremhæves, at sagsøger var ad-

vokatrepræsenteret i forbindelse med handlen.

Det gøres derfor gældende, at opretning af gulvene ikke er dækket un-
der ejerskiftef orsikringen."
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Parteme har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse
af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

Retten kan tiltræde begrundelsen i Ankenævnet for Forsikrings kendelse af 24.

januar 2018 for, at der ikke er grundlag for at pålægge Topdanmark Forsikring
A/S at betale vedrørende sætningen af selve huset, idet bemærkes at retten efter
skønsrapporten og den supplerende forklaring fra syns- og skønsmand geotek-
niker C kan lægge til grund, at huset har sat sigfør tilbygningen
i1978, og at der ikke er nævneværdig risiko for yderligere skader ved samme
anvendelse af ejendommen.

De skæve gulve er omtalt i tilstandsrapportery og skønsmanden har forklaret at
gulvkonstruktionen er stabil. På den baggrund og sammenholdt med at de skæ-

ve gulve med oplysningen i tilstandsrapporten let vil kunne konstateres ved en

besigtigelse, er der ikke grundlag for at pålægge Topdanmark Forsikring A/S at
betale for genopretning af gulvene mv.

Topdanmark Forsikring A/S vil herefter være at frifinde.

Sagsomkosbringerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning
af advokatudgift med 70.000 kr. og aL øvnge udgifter med12.661,50 kr. Topdan-
mark Forsikring A/S er ikke momsregistreret.

THI KENDES FOR RET:

Topdanmark Forsikring A/S frifindes.

AogB

A/S betale sagsomkostninger med 82.551,50 kr
skal til Topdanmark Forsikring

Beløbene skal betales inden 1,4 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens $ 8 a.


