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Saken gjelder krav på forsikringsutbetaling etter brann i båt, herunder tvist knyttet til 

hvorvidt brannen ble påtent forsettlig, jf. forsikringsavtaleloven § 4-9.  

 

Saksforholdet er i hovedtrekk: 

 

I tidsrommet kl. 18.30 – 19.00 den 11. september 2013 oppsto det brann på en båt, en 

lystyacht, av merket Elegance 65 som var landsatt på et verft i Årøsund Havn i Danmark. 

Båten var kjøpt brukt av  i Tyskland for 850 000 euro i juni 2011 

og lå ute til salgs for 5,4 millioner danske kroner på branntidspunktet.  

 

Brannen oppsto i kabyssen der , en ansatt i s selskap  

, hadde satt en kjele med frityrfett på en elektrisk kokeplate, før han ifølge egen 

forklaring gikk for å dusje på et sanitæranlegg i havnen.  var i gang med å rense 

og male båten utvendig etter oppdrag fra .  forklarte til politiet 

branndagen at han hadde satt på en kokeplate for å fritere vårruller til middag. Han 

forklarte videre at han satte platen på laveste varme (1), mens det viste seg at den sto på 

høyeste varme (6).  

 

Brannen førte til omfattende skader på båten, senere anslått til over 5 millioner danske 

kroner.  meldte skaden til sitt forsikringsselskap, Navigators & General 

Insurance LTD, den 12. september 2013. 

 

Dansk politi igangsatte etterforskning. , og senere , ble siktet for 

forsettlig ildspåsettelse for å fremkalle et forsikringstilfelle. De nektet begge straffeskyld.  

Frem til 2015 foretok dansk politi en rekke etterforskingsskritt i saken. Det ble blant annet 

foretatt telefonavlytting av  og . Videre ble det foretatt 

rekonstruksjonsforsøk med formål om å undersøke nærmere s forklaring i 

saken. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut («DBI») og Nasjonalt Kriminalteknisk 

Center, som tilsvarer Kripos i Norge, bisto i etterforskningen. Dansk politi konkluderte 

med at brannen ikke kunne ha oppstått ved et uhell, da rekonstruksjonsforsøkene viste at 

den elektriske platen ikke var i stand til å varme opp frityrfettet til en temperatur der fettet 

selvantente. Politiet så videre på s økonomiske forhold og avdekket blant annet 

at han gjennom årene hadde meldt en rekke branner på båt og eiendom med mer til andre 

forsikringsselskaper.  

 

Dansk påtalemyndighet ved Syd- og Sønderjyllands Politi besluttet i slutten av 2015 at 

saken skulle henlegges. Best Claims AS som behandlet kravet på vegne av forsikrings-

selskapet, underrettet  i e-post 18. januar 2016 at forsikringsselskapet, på tross 

av henleggelsen, bestred forsikringskravet idet det ble anført svik, subsidiært grov 

uaktsomhet etter forsikringsavtaleloven § 4-9. Det ble videre opplyst at 
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henleggelsesbeslutningen vil bli påklaget til overordnet påtalemyndighet. Statsadvokaten i 

Viborg opprettholdt henleggelsen 26. februar 2016. Forsikringsselskapet opprettholdt 

likevel sitt syn på saken. 

 

 overførte forsikringskravet i mars 2018 til selskapene  

og . Disse selskapene anla 

søksmål mot Navigators & General Insurance LTD ved Asker og Bærum tingrett 2. april 

2018. Under saksforberedelsen for tingretten ble forsikringskravet overdratt til selskapet 

 ApS. 

 

Asker og Bærum tingrett avsa 19. desember 2019 dom med slik domsslutning: 

 

1. Navigators & General Insurance LTD frifinnes.  

 

2.  ApS dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å 

betale Navigators & General Insurance LTD sine sakskostnader med 850 000 – 

åttehundreogfemtitusen – kroner inklusive merverdiavgift.   

 

Tingretten kom etter en samlet helhetsvurdering til at det forelå klar sannsynlighets-

overvekt for at forsikringstilfellet var forsettlig fremkalt, slik at Navigators & General 

Insurance LTD var i sin rett til å nekte utbetaling etter forsikringsavtalen, jf. 

forsikringsavtaleloven § 4-9 første ledd.  

 

Om saksforholdet for øvrig vises til tingrettens grundige saksfremstilling fra side to til 

øverst på side ni i dommen. Partene er enige om saksfremstillingen med en mindre 

korreksjon som går på at båten aldri ble benyttet til oppdrag for s selskap, 

. For øvrig vises til lagmannsrettens merknader nedenfor. 

 

 ApS har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Navigators & General 

Insurance LTD har tatt til motmæle.  

 

Ankeforhandling ble holdt i Borgarting lagmannsretts hus 3. til 6. mai 2022.  

 ApS var representert med  og Jan Jacobsen. Begge avga 

forklaring. Navigators & General Insurance LTD var representert ved prosessfullmektigen. 

Videre avga ni vitner, herunder tre sakkyndige vitner, forklaring. 

 

Ankende part,  ApS, har i hovedsak gjort gjeldende: 

 

Tingrettens bevisbedømmelse og rettsanvendelse er feil. 

 

Det foreligger ikke svik. Brannen er ikke påtent av  etter avtale med 

. Kravet om forsikringsutbetaling bortfaller således ikke, jf. 

forsikringsavtaleloven § 4-9. Brannen oppsto ved et uhell slik som forklart av . 
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Innholdet i gryten selvantente. Det foreligger derfor ikke klar sannsynlighetsovervekt for at 

brannen ble påtent. 

 

Det foreligger ingen omstendigheter som underbygger at brannen ble forsettlig fremkalt. 

Verken omstendighetene rundt brannen, s forsøk på å selge båten, eller hans 

økonomi og skadehistorikk kan underbygge at brannen er forsettlig fremkalt. Straffesaken 

ble henlagt av den danske statsadvokaten. Omstendighetene rundt brannen understøtter 

hendelsesforløpet som anføres. 

 

Hva gjelder størrelsen på forsikringskravet, anføres at båten ble totalskadet slik at 

forsikringsselskapet plikter å utbetale den avtalte verdien av båten; 7 000 000 danske 

kroner. Subsidiært anføres at det foreligger en ikke-reparert skade som etter 

forsikringsvilkårene medfører utbetaling av samme sum. Atter subsidiært anføres at det 

foreligge ren partiell skade som tilsier en utbetaling på inntil 7 000 000 danske kroner. 

Videre kreves tap av innbo og personlige effekter med inntil 50 000 danske kroner og 

537 762 danske kroner i utgifter til skadebegrensende tiltak. 

 

Til fradrag i kravet kommer det nettoproveny som ble oppnådd ved salg av båten; 

33 841,72 danske kroner. Tapsbegrensingsplikten er ivaretatt på en slik måte som med 

rimelighet kan forventes.  

 

Samlet krav utgjør inntil 7 216 148,28 danske kroner med tillegg av forsinkelsesrenter. 

 

Ankende part har lagt ned slik påstand: 

 

1. Navigators & General Insurance LTD betaler  ApS inntil DKK 

7 216 148, 28. I tillegg kommer forsinkelsesrenter beregnet av DKK 7 412 725 fra 

11. mai 2016 til 9. mars 2021 og av DKK 7 216 148,28 fra 10. mars til betaling 

skjer, jf. forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd. 

 

2. Navigators & General Insurance LTD betaler  Aps’ sakskostnader 

for tingrett og lagmannsrett. 

 

Ankemotparten, Navigators & General Insurance LTD, har i hovedsak gjort gjeldende: 

 

Forsikringstilfellet er forsettlig fremkalt i sviks hensikt, jf. forsikringsavtaleloven § 4-9 første 

ledd.  engasjerte  til å tenne på brannen. 

Tingretten har korrekt lagt til grunn at frityrfettet i gryten ble varmet opp til høyest mulig nivå 

før tilførsel av bar ild. Tingretten har også korrekt lagt til grunn at etterforskningen av brannen 

har eliminert andre alternative årsaker. Brannforsøkene foretatt av ankende part kan ikke 

tillegges vekt.  
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Videre har tingretten korrekt lagt til grunn at s påfallende skadehistorikk med 

påfallende faktum særlig knyttet til flere av hans branner, hans svake økonomiske stilling, 

båtens høye verdi og det at den hadde vært til salgs over en lengre periode uten kjøpstilbud, er 

relevante momenter i den samlede bevisvurderingen og ga  et motiv for 

brannstiftelsen.  

 

Tingretten har korrekt konkludert med at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at 

forsikringstilfellet er forsettlig fremkalt av  i sviks hensikt, og at 

forsikringsselskapet derfor er uten ansvar. Det er ikke grunnlag for delvis ansvar, jf. § 4-9 

første ledd annet punktum. 

 

For det tilfellet at lagmannsretten skulle komme til at forsikringstilfellet ikke er forsettlig 

fremkalt, bestrides det fremsatte erstatningskravet. Sikrede har ikke overholdt plikten til å 

begrense tapet.  

 

Ankemotparten har lagt ned slik påstand: 

 

1. Anken forkastes. 

 

2.   Navigators & General Insurance LTD tilkjennes sakskostnader for ting- og 

      lagmannsrett. 
 

Lagmannsretten har kommet til samme resultat som tingretten, slik at anken forkastes. 

Det er klar sannsynlighetsovervekt for at brannen er fremkalt ved svik, hvoretter 

Navigators & General Insurance LTD kan nekte utbetaling etter forsikringsavtalen, jf. 

forsikringsavtaleloven § 4-9 første ledd. 

 

1. Rettslige utgangspunkter 

 

Forsikringsavtaleloven § 4-9 omfatter sikredes fremkalling av forsikringstilfellet. Det er 

bestemmelsens første ledd første punktum som er påberopt av forsikringsselskapet: 

 

Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke ansvarlig. 

 

Etter ordlyden stilles det ikke krav om at handlingen er begått med sikte på å oppnå en 

uberettiget forsikringsutbetaling. Det er tilstrekkelig at selve forsikringstilfellet er fremkalt 

forsettlig, med andre ord at sikrede for eksempel har sørget for at en brann finner sted. 

 

Mens det påhviler sikrede å underbygge at det foreligger et forsikringstilfelle, jf. Rt-2002-

1517 på side 1520, er det forsikringsselskapet som må godtgjøre at det foreligger en 

bortfallsgrunn etter bestemmelsene i § 4-9. Etter fast praksis fra Høyesterett kreves det at 

et slikt bevisresultat må godtgjøres med kvalifisert sannsynlighetsovervekt, fordi et slikt 

bevisresultatet innebærer at en part har opptrådt sterkt klanderverdig eller for øvrig vil 

være grovt infamerende, jf. Skoghøy: Tvisteløsning (2017 – Juridika) på side 935, og 
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Høyesteretts dommer i blant annet Rt-1985-211, Rt-1990-1082 og Rt-1995-1641. Om hva 

som ligger i dette beviskravet, viser lagmannsretten til Skoghøys fremstilling på side 926: 

 

I tilfeller hvor det stilles krav om kvalifisert sannsynlighetsovervekt for det rettsbe-

varende alternativ, må det rettsstiftende eller rettsendrende alternativ legges til grunn 

selv om dette er mindre sannsynlig enn det rettsbevarende. Dette innebærer at det i 

slike tilfeller er tilstrekkelig for at det rettsstiftende eller rettsendrende alternativ skal 

legges til grunn, at det er en reell mulighet for at vilkårene for dette er oppfylt. I 

tilfeller hvor overvektsprinsippet fravikes, har det likevel vært vanlig å fokusere på 

det alternativ som krever kvalifisert bevisovervekt. 

 

Det følger samtidig av Høyesteretts praksis at beviskravet om kvalifisert 

sannsynlighetsovervekt ikke er like strengt som det strafferettslige beviskravet. Både i Rt-

1985-211 og i Rt-1990-1082 var den private parten frifunnet etter tiltale om 

forsikringsbedrageri, men vilkårene for bortfall av forsikringsdekning ble likevel funnet 

oppfylt. Om de hensyn som melder seg ved anvendelsen av beviskravet uttalte Høyesterett 

i Rt-1990-1082 på side 1086: 

 

Som det vil fremgå av det følgende, kan jeg ikke se at det er noen annen rimelig 

forklaring på brannen enn at den er påsatt av ektefellene A og B eller en av dem. Jeg 

finner likevel grunn til å si noe om det bevisbyrdespørsmål som er tatt opp av den 

ankende part. Det følger av dommer inntatt i Rt-1985-211 og Rt-1987-657, at det 

kreves mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt for at forsikringsavtaleloven § 18 

første ledd skal bringes til anvendelse. Dette har sammenheng med at bruk av 

bestemmelsen forutsetter at sikrede eller sikredes ektefelle har gjort seg skyldig i et 

straffbart og sterkt klanderverdig forhold. Det er imidlertid også hensyn som trekker i 

motsatt retning. Det er således et hensyn av vekt at det ikke bør være for lett å oppnå 

erstatningsutbetaling etter en forsettlig ildspåsettelse. Selv om det må kreves en klar 

sannsynlighetsovervekt for at det foreligger en forsettlig fremkallelse av 

forsikringstilfellet, må man derfor etter mitt syn ikke stille så strenge krav at det i 

praksis nærmest utelukker anvendelse av forsikringsavtalelovens § 18 første ledd. 

 

Lagmannsretten legger ovenstående rettsforståelse til grunn. 

 

2. Den konkrete vurderingen av om det foreligger kvalifisert bevisovervekt for svik 

 

2.1 s forklaring 

 

Brannen fant som nevnt sted 11. september 2013 mellom kl. 18.30 og 19.00 i båten mens 

den sto på beddingen.  var siste person som befant seg på båten før brannen 

oppsto. Fra hans forklaring til politiet samme dag er nedtegnet: 

 

Herefter startede afhørte en ca. 3 liters gryde med 2 pakker palmin på komfuret idet 

han ville have forårsruller til aftensmad. Gryden startede afhørte op ca. kl. 1830. 

Afhørte oplyste, at han havde sat komfuret på 1 for at starte det stille og roligt op 

mens han gik op til badet ved havnen. 
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Afhørte var væk fra båden i ca. 8-10 minutter. Da afhørte kom tilbage til båden så 

han meget røg som væltede ud ved agterdækket. Afhørte ringede nu 112. 

 

I politiforklaring 11. februar 2014 er det nedtegnet at  blant annet forklarte: 

 

Sigtede blev foreholdt sin forklaring om, at han iflg. sin tidligere forklaring optændte 

gryden kl. ca.1830. Dette kan sigtede ikke huske præcis, men mente, at han havde 

tændt for gryden, før han talte med værftsejeren. 

 

[…] 

 

Efter at have renset hænder, samlede han sit tøj og baderemedier i en pose, hvorefter 

han gik oppå havnens toilet og ind på baderummet, som er anlagt midt i bygningen. 

Her gik han i bad, og skiftede tøj. Det tog nok et kvarter eller 20 minutter. 

 

Takstmann Anders Balle noterte i sin rapport datert 16. april 2018 i forbindelse med hans 

verdsettelse av skadene på båten, at  forklarte «at der maks. gik 25 min. fra han 

satte gryden over på komfuret, til han kom ud fra baderummet».  

 

I sin vitneforklaring for lagmannsretten, sa  at det kanskje hadde gått opp mot 

45 minutter fra han satte på platen til han kom ut fra badet og oppdaget røyken. Han 

forklarte at han tok en lang dusj, muligens ved å legge flere mynter på den myntstyrte 

dusjen. 

 

Det som lagmannsretten oppfatter som en utvikling i s forklaring, ved at tiden 

han er borte fra båten forlenges, er påfallende. s forklaring er ellers på flere 

andre punkter påfallende. Etter lagmannsrettens syn er det påfallende at en person setter fra 

seg en gryte med fett på en varmeplate for så å være borte alt fra 8 til 45 minutter. Det var 

ikke første gang han hadde benyttet kokeplaten. Han hadde laget mat på den i flere dager 

og skulle da forstå hvordan platen fungerte. Det er videre påfallende at  

plasserer en kanne med aceton noen få centimeter fra gryten på kokeplaten for deretter å 

forlate stedet. Aceton er meget brannfarlig.  

 

Det er etter lagmannsrettens syn ellers grunn til å trekke frem at s forklaring om 

at han var borte fra båten for å bade/dusje samsvarer dårlig med forklaringen til et vitne til 

brannen, . Fra hans politiforklaring 26. september 2013 siteres: 

 

 Ca. kl. 1840 gik han til "is-maskinen" og hentede is til at lægge øl på køl med. 

Herunder observerede han, at værftsejeren  stod nedenfor lejderen til båden 

på beddingen og talte med en mandsperson på båden. Båden havde været på bedding 

i ca. 1 uge. Båden var atypisk stor af en motorbåd afvære. Adspurgt havde han ikke 

set nogen arbejde på båden. 

Han var tilbage i sin båd ca. kl. 1850. 

Båden er i lige linje beliggende ca. 50 m fra beddingen, således at vidnet har udsyn 

til beddingens både på bagende og hen ad styrbords side (højre). 
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Da han havde lagt isen på plads observerede han hvid røg komme ud af bådens 

sideruder og omkring bagenden. 

Grundet tidspunktet tænkte han, at det var en voldsom i forbindelse med madlavning. 

Kl. var ca. 1855. 

I løbet af 30 sek. skiftede røgen fra hvid til kullsort, hvorfor vidnet løb hen mod 

båden. 

[…] 

Da han stod på jorden - dels ved bådens stævn - henholdsvis på styrbords side - og 

talte med alarmcentralen, observerede han en mandsperson komme nærmest 

slentrende fra havnens toilet bygning hen imod hans position. 

Adspurgt bekræftede manden, at det var ham, der havde været ombord og at der ikke 

var andre personer tilstede, hvilket alarmcentralen blev meddelt. 

[…] 

Adspurgt forklarede vidnet, at der manden kom fra toiletbygningen og mod stedet, 

var han fuldt iklædt - med jakke. Han virkede ikke til at have været i bad. Ligeledes 

havde han hverken toilettaske, remedier til bad eller håndklæde med. 

Da vidnet så manden, burde han kunne se, at der var brann på båden, hvilket ikke 

resulterede i anden adfærd, anden gang, løb el.lign. Ligeledes gav manden ikke 

udtryk for at ville op på båden eller anden adfærd, der kunne tænkes at udløses, når 

der var ild i en båd af omh. størrelse og værdi. 

 

s observasjoner og refleksjoner er i det minste ikke egnet til å styrke s 

forklaring om at brannen oppsto som følge av et uhell. 

 

I politiforklaring 29. oktober 2013 utdypet  sin forklaring på noen punkter, herunder 

forklarte han om den umiddelbare kontakten mellom  og  etter at 

sistnevnte var kommet til stedet: 

 

 Herved passerede han ligeledes personen fra båden - bådens ejer og en kvinde. 

Bådens ejer sagde til personen fra båden, at der stod nogle frikadeller på forsædet til 

ham. 

Afhørte studsede efterflg. over dette, idet han den pgl. aften hørte, at bådejeren blev 

tilkaldt fra Fredericia. 

Det var underligt, at han huskede at tage mad med til personen, når ens båd til flere 

millioner brændte. 

 

 bekreftet i sin vitneforklaring i lagmannsretten at han hadde han drevet og 

lagde mat, frikadeller, da han ble oppringt av  om brannen, og at han tok med 

mat til . Lagmannsretten er enig med  i at det er påfallende å ta med 

frikadeller til en person som like før har satt fyr på vedkommendes svært kostbare båt. 

 

2.2 Kokeplatens beskaffenhet 

 

Det er for lagmannsretten ikke omtvistet at arnestedet for brannen var i gryten, eller i 

umiddelbar nærhet av den, i tråd med konklusjonen til dansk politi. Feil ved det elektriske 

anlegget, selve kokeplaten med mer er utelukket som mulige brannårsaker. I tingretten var 
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ankende part inne på slike alternative brannårsaker, men har ikke opprettholdt disse for 

lagmannsretten.  

 

Heller ikke er det – som i tingretten –  problematisert om det var Raffinol (laget av 

svinefett) eller Palmin (laget av kokosolje) i gryten.  forklarte først til politiet at 

det var Palmin i gryten han satte på kokeplaten. Senere endret han forklaring til at det var 

Raffinol og fremla kvittering for kjøp av Raffinol datert 2. september 2013. De avgjørende 

brannforsøkene foretatt av danske myndigheter er med Raffinol. Innledningsvis ble det 

foretatt brannforsøk med en gryte inneholdende 1 kilo Palmin. Utfallet av forsøket var det 

samme som senere brannforsøk med Raffinol. 

 

Tingretten har redegjort grundig for brannforsøkene foretatt av danske sakkyndige som ble 

engasjert av dansk politi. Lagmannsretten viser til denne gjennomgangen. For å begrunne 

lagmannsrettens konklusjon i denne saken, anses det tilstrekkelig å fremheve det helt 

sentrale i brannforsøkene som ble gjort.  

 

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut gjorde 17. og 30. oktober 2013 brannforsøk med 

den brukte kokeplaten fra båten (merket effekt 2 000 Watt/målt effekt 2 006 Watt) og en 

nyinnkjøpt kokeplate av merke Wilfa (merket effekt 2 000 Watt/målt effekt 1 778 Watt). 

Med ingen av kokeplatene var det mulig å få oppvarmet 1 kilo Palmin opp til 

antennelsestemperatur, selv om platene sto på med maksimal effekt. 

 

Etter at  hadde vært i avhør hos politiet i februar 2014, og senere endret 

forklaring til at det må ha vært Raffinol han benyttet i gryten, og ikke Palmin, ble det 

foretatt nye forsøk hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Det ble ved disse forsøk 

anvendt Raffinol.  

 

Første forsøk med kokeplaten fra båten 10. juni 2015 ble avsluttet etter ca. ti minutter fordi 

effekten da falt til ca. 800W, og man trodde det var feil ved kokeplaten. Fettet antente ikke. 

Den 7. juli 2015 ble forsøket gjenopptatt fordi det var fastslått at det ikke var noe feil ved 

kokeplaten. Resultatet av dette forsøket var at kokeplaten fra båten varmet opp Raffinolen 

til ca. 330 grader Celsius etter to timer og 15 minutter. Antennelsestemperaturen for 

Raffinol er ca. 380 grader Celsius. Etter 7 minutter og 30 sekunder slo 

overopphetingssikringen inn og senket effekten til ca. 850 Watt. Acetonkannen som var 

plassert ved kokeplaten, slik den var plassert i båten, ble ikke så varm av varmestrålingen 

fra gryten at den smeltet eller antente. 

 

Samtidig med det første forsøket med kokeplaten fra båten 10. juni 2015 ble det foretatt en 

tilsvarende undersøkelse med en nyinnkjøpt kokeplate med merket effekt 2 000 Watt. Det 

ble benyttet samme gryte og samme mengde Raffinol som med forsøket med kokeplaten 

fra båten. Resultatet av dette forsøket var at den nye kokeplaten slo seg ned til ca. 1 050 

Watt etter ca. 8 minutter. Etter ca. 54 minutter antente Raffinolen i gryten. 
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Det helt sentrale poenget ved disse forsøkene, sammenlignet med de forsøkene som den 

ankende part har fått utført og som lagmannsretten kommer tilbake til nedenfor, er at 

overopphetingssikringen på de to kokeplatene har slått inn etter 7 – 8 minutter.  

Brandundersøger Henrik Sværke undersøkte platene i ettertid med tanke på funksjon og 

effekt. Resultatet av undersøkelsen var at det ble påvist forskjeller i effekten på platene da 

overopphetingssikringene koblet inn. Sikringene var nemlig koblet til ulike 

varmeelementer i de to platene. Dette innebar at da sikringen koblet inn, ble effekten på 

den originale platen senket til 850 Watt og på den nyinnkjøpte til 1 050 Watt. Det var så 

vidt forstås også overopphetingssikringen som slo inn i forbindelse med den nyinnkjøpte 

kokeplaten som ble benyttet ved undersøkelsen i 2013. 

 

Etter tingrettens dom har ankende part fått utført flere sakkyndigundersøkelser, jf. rapport 

av 28. mars 2020 v/Jan Jacobsen, foreløpig notat av 4. april 2020 fra BHO Consult 

v/Bjarne Holm, rapport om rekonstruksjon av 22. mars 2022 fra BHO Consult v/Bjarne 

Holm, og memorandum fra RISE Fire Research v/Kemal Sarp Arsava. Brannforsøkene til 

BHO og RISE Fire Research viste at fettet antente etter ca. 20 minutter. Det viktige her er 

imidlertid at ved ingen av disse forsøk har en overopphetingssikring slått inn, etter alt å 

dømme fordi den benyttede kokeplaten ikke har vært utstyrt med en slik anordning. 

Effekten ved antennelsen var henholdsvis 1 717 Watt og 1 695 Watt. Det er ikke, og har 

formentlig aldri vært, omstridt at Raffinol vil selvantenne ved så høy effekt.  

 

Elektrotekniske sakkyndige undersøkte den originale kokeplaten etter brannen. Det ble 

ikke påvist feil eller mangler som påvirket kokeplatens normale funksjon under bruk. Dette 

var også grunnen til at Dansk Brand- og sikringsteknisk Institutt kunne bruke den under 

sine rekonstruksjoner/brannforsøk. 

 

Lagmannsretten ser helt bort fra den mulighet at måten brannforsøkene ble gjort på, blant 

annet med gryten som ble benyttet og det at forsøk fant sted i en større hall og ikke under 

trangere forhold som i kabyssen på en båt, har påvirket resultatet av forsøkene. Det er 

ingen grunn til å tro at brannforsøk under omgivelsene som i en kabyss, ville ha medført at 

overopphetingssikringene både til båtens kokeplate og den nyinnkjøpte kokeplaten, ikke 

ville ha slått inn og redusert effekten før Raffinolen selvantente. 

 

Denne slutningen underbygges også av nye brannforsøk Dansk Brand- og sikringsteknisk 

Institutt gjorde 15. september 2015. Det ble da konstruert en kabyss tilsvarende den på 

båten, med tilsvarende helning som båtens mens den sto på land da den brant. Man satte en 

tilsvarende gryte med 1 kilo Raffinol på båtens kokeplate på maksimal effekt (6). Etter ca. 

to timer nådde Raffinolen en temperatur på 330 grader Celsius, hvoretter man forsøkte å 

tenne på dampen fra Raffinolen. Forsøkte viste at det var mulig å antenne Raffinol-dampen 

med en stormlighter (gassligheter) og at den fortsatte å brenne. 
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Undersøkelsene til Dansk Brand- og sikringsteknisk institutt viste at båtens kokeplate ikke 

var i stand til å varme opp Raffinol til en temperatur at den selvantente. Det er da kun en 

teoretisk mulighet for at brannen kan ha oppstått ved et uhell. Da forsøk viste at det var 

mulig å antenne Raffinolen med en lighter ved 330 grader Celsius, som kokeplaten var i 

stand til å oppnå, underbygger dette klart at , som eneste mulige kandidat, 

antente Raffinolen i gryten ved bar ild. Døren inntil båten var låst av  og var 

fortsatt låst da brannmannskaper kom til for å slukke brannen.  var den siste 

som hadde vært inne i båten. 

 

Politiets henleggelse av saken med konklusjon «ukjent brannårsak», er i seg selv ikke 

egnet til å så tvil om hendelsesforløpet. 

 

2.3 Momenter som underbygger at brannen ble påsatt etter avtale med  

 

Den er ingen holdepunkter for at  og  hadde annet enn et godt 

forhold til hverandre. Det har under ankeforhandlingen ikke vært fremme noe som skulle 

gi grunnlag for å mistenke at  tente på gryten med Raffinol av eget 

forgodtbefinnende. Han hadde ikke noe å oppnå annet enn å miste stillingen i s 

firma. 

 

Lagmannsretten legger som tingretten til grunn at s økonomiske stilling var 

anstrengt på branntidspunktet og tiltrer tingrettens vurdering i dommens punkt 5. 

Lagmannsretten nøyer seg med å trekke frem de mest sentrale forhold.  

 

 hadde i årene 2010 til 2012 inntekter på mellom 1 431 851 og 1 730 477 

danske kroner. Dansk skattemyndighet la til grunn at  «har et realistisk 

privatforbrug, hvilket vil sige, at indtjening og formue levner plads til almindeligt forbrug 

og ekstraordinære udgifter». 

 

På den annen side hadde han pr. 31. desember 2012 en samlet restgjeld på 7 643 889 

danske kroner. Videre ble det avtalt i 2012 særeiekompensasjon mellom  og 

hans tidligere kone, , der  skulle betale henne 3 001 600 

danske kroner. Av beløpet skulle 2 501 600 danske kroner nedbetales månedlig med 23 

600 danske kroner frem til 31. desember 2020. I tillegg ville det forfalle et avdrag på 500 

000 danske kroner idet båten  Miljø i  skulle selges.  

hadde således minimum en samlet gjeld på mellom 10 og 11 millioner danske kroner i 

2013 da brannen fant sted i .  

 

Selskapene  drev, gikk dårlig på tiden forut for brannen. Årsrapporten for 

2010/2011 til  viser at selskapet hadde et negativt årsresultat på  

3 101 068 danske kroner. Gjelden i selskapet utgjorde 18 378 919 danske kroner, mens 

likviditeten var negativ med 3 572 958 danske kroner. Selskapet hadde et positivt 
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årsresultat på 1 854 314 danske kroner ifølge årsrapport 2011/2012. Imidlertid var gjelden 

blitt større i 2012 ettersom den var på 19 445 932 danske kroner, i tillegg til at likviditeten 

var negativ med 6 990 616 danske kroner.  Dansk skattemyndighet besluttet ved vedtak 1. 

oktober 2013 at  var skyldig i et samlet beløp på 3 924 707 danske 

kroner som følge av manglende betaling av merverdiavgift med 1 066 579 danske kroner, 

og energiavgifter med 2 858 128 danske kroner.  var blitt varslet om et slikt 

vedtak før branntidspunktet. Det ble åpnet konkurs i  1. august 2014.   

 

Av årsrapport 2012/2013 til s selskap  A/S, 

fremgår et negativt årsresultat med 5 560 800 danske kroner. I tillegg var det en gjeld på  

1 513 780 danske kroner og tilnærmet ingen likviditet, ettersom den var oppgitt å være 117 

danske kroner.   

 

Det at en forsikringsutbetaling i forbindelse med båtbrannen ville gå til Spar Nord Bank 

som hadde pant i båten pålydende 4,7 millioner danske kroner, taler ikke imot at 

 hadde motiv for å forårsake branntilfellet. Nedbetaling av gjeld er et klart 

økonomisk motiv. 

 

Forgjeves forsøk fra s side forut for brannen på å selge båten, taler også for at 

 hadde et økonomisk motiv til å stå bak brannen. Båten ble i 2011 kjøpt for 

850 000 euro og lå til salgs for 5,4 millioner danske kroner på branntidspunktet. 

 

Det som i enda sterkere grad underbygger at  tente på brannen etter avtale med 

s, er sistnevntes forsikringsskadehistorikk. Her finner lagmannsretten det 

hensiktsmessig å sitere utførlig fra tingrettens dom, idet lagmannsretten kan tiltre 

tingrettens vurderinger: 

 

«Det fremgår i rapport fremlagt i saken at Topdanmark, som er et forsikringsselskap 

som sikrede benyttet, foretok en oppsummering av anmeldte skader i forbindelse 

med politietterforskning av ulike brannskadesaker som fant sted mellom 1996 og 

2000. Gjennomgangen viste at sikrede i denne fireårsperioden hadde anmeldt opp til 

så mye som 26 skader til en samlet verdi av 8,5 millioner danske kroner. Skadene 

fordelte seg på tilfeller av brann, grunnstøtinger, maskinhavarier og tyverier. Også i 

tiden etter 2000 og frem til 2014, har sikrede anmeldt flere brannskader.  

 

I politiets notat 25. februar 2015 fremgår det at det under henvisning til politiets 

journal- og arkivsystem og retningslinjer fra datatilsynet, har det ikke vært mulig å 

gjenskape alle aktuelle anmeldelser som gjelder sikrede eller hans virksomheter. Som 

følge av dette er enkelte forhold utelukkende gjengitt i rapporter som hovedsakelig er 

utferdiget av enheten Rejsehold i dansk politi.  

 

Retten vil i det følgende fremheve enkelte saker som retten mener har særlig 

betydning ved vurderingen av hvorvidt det er tale om forsettlig ildspåsettelse av  

.  
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2.1 Tidligere båtbranner 

 

I 1996 oppstod det brann 20. januar 1996 i båten Femerbælt da den lå i en havn ved 

København. Båten ble totalskadet. Verdien var 1,5 millioner danske kroner. Skipet 

tilhørte selskapet  som ble drevet av sikrede. Om brannårsaken 

fremgår det i politirapport i anledning saken at 

 
«Brandårsagen: efterladt en tændt el-varmeblæser. Forurettede har oplyst, at han for at ska be 

cirkulation i luften i båden, havde tændt en el-varmeblæser. Han havde dog kun til hensigt at 

tænde for blæseren og ikke for varmelegemet». 

 

I samme rapport fremgår det at båten er et fartøy som benyttes i kommersiell 

virksomhet, men som samtidig er «meget lukseriøst indrettet». Videre fremgår det at 

båten hadde vært til salgs i en periode på om lag fire måneder da brannen fant sted 

20. januar 1996. Det hadde i den perioden kun vært én forespørsel. Situasjonen rundt 

brannen i Femerbælt har dermed, etter rettens syn, påfallende likhetstrekk med 

brannen i , som også hadde vært til salgs over lengre tid før brann 

oppstod i båten.   

 

Videre oppstod det brann 20. februar 2000 kl. 21.50 i båten Ambrecht. Hendelsen 

fant sted i en båthavn i Fredericia. Båten ble totalskadet. Verdien var angitt å være 

1,8 millioner danske kroner. Brannårsak ble også i dette tilfellet oppgitt å være en 

«tændt el-varmeblæser». Forsikringens opphørsdato var 29. februar 2000. Brannen 

fant sted ni dager før forsikringen opphørte, 29. februar 2000. Sikrede anførte i 

etterkant av brannen at forsikringssummen skal ha blitt forhøyet til 2,7 millioner 

danske kroner med tilbakevirkende kraft fra 16. desember 1999. Forsikringsselskapet 

ga imidlertid ikke sikrede medhold i dette.  

 

Slik retten ser det, forelå det dermed også påfallende omstendigheter knyttet til 

brannen i båten Ambrecht, ved at den fant sted noen få dager før forsikringen utløp, 

samt at sikrede etter at brannen hadde oppstått, forsøkte å få forsikringssummen 

forhøyet med tilbakevirkende kraft.  

 

Den 1. februar 2011 oppstod det brann i båten «Cousin Jack». Sikredes selskap 

 var eier av båten. Verdien av båten var på om lag to millioner 

danske kroner. Brannårsaken er i politirapport opplyst å være ukjent. Elektrisk 

varmeovn ble utelukket som årsak til brannen. Sikredes sønn var den som sist hadde 

seilt med båten. Det fremgår av rapport at han har forklart i saken at han hadde satt 

på en varmeblåser for å holde skipet frostfritt da han forlot båten. I likhet med 

brannen i  er det en person som er nær sikrede som var siste 

vedkommende på båten før brannen fant sted.  

 

Videre fant det sted brann 22. april 2012 kl. 16.44 i skipet  Miljø. Selskapet 

, var også eier av dette skipet. Skipet ble ervervet for 6,2 

millioner danske kroner i 2008. Det var dermed tale om et skip med omtrent samme 

verdi som . Kort tid forut for brannen hadde skipet gått på grunn. Det 

fremgår om grunnstøtingen og brannen i politirapport 12. juli 2012 at: 
 

«På vej hjem fra Sverige, gik skibet den 18. marts 2012 på grund, og blev herefter slæbt til 

Karlskrona havn og undersøgt af Svenske myndigheder. 31. mars blev skibet slæbt til Faaborg 

værft, at firmaet Svendborg Bugser. Transporten til Faaborg værft skete på trods af skibets 
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forsikringsselskab, Beazleys anbefaling om at bugsere skibet til værft i Polen, idet der kun var 

den halve distance til Polen, i forhold til Faaborg. 
 

Under bugseringen tog skibet en del vand ind, og der var bekymring om risikoen for at det ville 

gå ned. Bugserfirmaet valgte derfor at sætte skibet på grund i Faaborg havn, da man ikke 

kunne få det direkte i dok. 
 

Brandprøver, som efterfølgende blev analyseret af Teknologisk institut viste, at der var hældt 

rense benzin ud. Benzinen blev påvist på gulvtæppet i den ene kahyt, og under gulvpaneler i 

den anden kahyt. (1-2 & I-5) Begge prøver gav udslag for rensebenzin. 
 

Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut (DBI) kunne ved samtidig undersøgelse af de 

elektriske installationer konkludere, at der ikke fandtes fejl på ledningsføring eller el apparater, 

som kunne tilskrives ansvaret for ildens opståen. (1-6) 
 

Eneste potentielle varmekilde var således varmeovnen i kahyt 2 ( 1-4 s. 7). Denne kunne dog 

både ved dens placering og ved indvendig undersøgelse, udelukkes fra at være anstifter af 

branden, idet den var helt uskadt indvendig. 
 

Brandbilledet, sammenholdt med fundet af rensebenzin i begge kahytter må derefter betragtes 

som forsætlig brandstiftelse». 

 

Det var ikke tale om totalskade i denne båten. Brannskadene skal ha vært av mindre 

omfang. Sikrede hevdet under sin forklaring at det kun var et av rommene i båten 

som skal ha blitt ødelagt av brannen, og at båten i dag benyttes på sjøen. På tross av 

skadene mener likevel retten at det er en rekke påfallende omstendigheter knyttet til 

brannen. Det fremgår i rapporten at det ble funnet flere rester av bensin, og at 

brannen ble betraktet som forsettlig ildspåsettelse. Andre årsaker slik som elektriske 

feil ble utelukket.  

 

Videre fremgår det at forsikringsselskapet etter grunnstøtingen, men i forkant av at 

brannen fant sted, ønsket at båten skulle slepes til Polen. Sikrede trosset imidlertid 

forsikringsselskapets anbefaling, og sørget for at båten ble slept til et verft i 

Danmark. Retten finner også dette påfallende ettersom avstanden til Polen er opplyst 

å være om lag halvparten så lang som avstanden til Danmark. I tillegg var det også i 

dette tilfellet sønn til sikrede som var blant de siste personer som hadde vært om bord 

i båten. Det fremgår i rapporten at han sammen med en annen person, ble bedt av 

sikrede og  om å foreta rengjøring av båten ettersom det skulle foretas en 

forsikringsinspeksjon. De to personene var på skipet samme dag som brannen fant 

sted. At det også ved denne brannen var sønn til sikrede som var blant de siste 

personer som var til stede i båten, er ytterligere en omstendighet som retten finner 

påfallende. 

 

2.2 Øvrige brannskader   

 

Den 26. september 1999 kl. 03.45 oppstod det brann i en eiendom som sikrede var 

eier av i Assens. Brannen blusset deretter opp på nytt påfølgende natt, 27 september 

kl. 03.28. Brannårsaken ble aldri fastlagt. Om hendelsesforløp og brannen fremgår 

det i rapport at: 

 
«"Gæsterne" - 2 unge mænd -, der havde lånt huset for weekenden har forklaret, at de tændte 

op i brændeovnen i stuen, at de tændte stearinlys og røg tobak samt indtog en del alkohol i 

tidsrummet fra kl. ca. 17:00 til 02 -03, hvor de forlod huset og spadserede til Assens. De 

fastholder, at brændeovnens låger var lukkede og stearinlysene slukkede. De er uforstående 

over for, hvad der kan have startet branden. 
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Indsatsleder Jørgen Hansen har forklaret, at han ikke i hans 25-årige karrierer har set en så 

voldsom brand i et beboelseshus. Han kan ikke give nogen forklaring på brandens voldsomme 

udvikling. 

Han kan ikke be- eller afkræfte, at der har været involveret brandbare væsker.  
 

Han er sikker på, at brandstedet var koldt, da han overgav det kl. 11 :00 til brandinspektør 

Harry Elmann Hansen […]. 
 

Stationsleder ved Falck og brandinspektør i Assens kommune Harry Elmann Hansen har 

forklaret, at overtog kommandoen over brandstedet den 26. September 1999 kl. 11 :00 og ved 

en gennemgang konstaterede han, at brandstedet var "koldt". 
 

Det fremgår af rapportmaterialet, at politiet den 26. September 1999 kl. ca. 17:00 forlader 

brandstedet. […] 
 

Røgdykker Michael Desler Hansen har forklaret, at han var med "første vogn" ved begge 

brande, hvor ejendommen var overtændt og brandene meget voldsomme, og at han ikke 

tidligere har set så voldsom brand i et beboelseshus af den størrelse. 
 

Brandinspektør Harry Elmann Hansen har fastholder, at brandstedet var ''koldt" efter første 

brand, hvorfor der ikke kan være tale om, at der er sket en "genopblusning" afbranden ved en 

"ildlomme". 

Han finder brandene meget mistænkelige og mangler forklaringer for brandenes voldsomme 

udvikling. 

Han udtalte, at "man skulle tro, at nogen med en havesprøjte har sprøjtet brandbare væsker 

over gulve, vægge og tofter". En sådan fremgang ville kunne forklare brandenes udvikling og 

voldsomhed» (understreket i originaldokumentet). 

 

Som fremgår er det flere påfallende omstendigheter vedrørende brannen. Også her 

var det bekjent av sikrede som benyttet eiendommen da brannen fant sted. Sikrede 

var ikke selv til stede. Videre beskrev innsatsleder at han i sin 25-årige karriere ikke 

hadde sett en så voldsom brann i et bolighus. En av røykdykkerne hevdet det samme. 

I tillegg fremstår det også påfallende at brannvesenet konstaterte at brannen var 

slukket etter at første brann oppstod, samt at åstedet ble beskrevet å være kaldt før 

brannen blusset opp på nytt natten etterpå. Ved begge tilfeller ble brannen beskrevet 

å være voldsom. For øvrig ble forsikringen vedrørende eiendommen overført til 

sikrede personlig fra  om lag et halvt år før brannen fant sted, 31. 

mars 1999. Løsøreforsikringen ble i den sammenheng forhøyet fra 1 683 000 til 2,1 

millioner danske kroner. Også dette er en omstendighet som retten finner påfallende.  

 

Videre skal det ha funnet sted brann i en lastebil 1. april 2004 som tilhørte sikrede 

eller et av selskapene som han eide. Dette skal ha skjedd tidlig den aktuelle dagen kl. 

06.12.  

 

I tillegg skal det ha oppstått brann 19. november 2014 i en BMW fra 2005, som 

sikrede eide, og som sto ved et verksted i Middelfart da brannen oppstod. Sikrede 

skal ha kjørt bilen til verkstedet dagen før brannen fant sted. Det fremgår av 

politirapport i saken at det forelå kraftig mistanke om at brannen var påsatt forsettlig. 

Om dette følger det at 

 
«lndsatsleder brand konkluderede, at der ikke var nogen tvivl om, at branden var opstået ved 

førersædet og at forruden i den forbindelse var blevet knust, hvorefter der formodentlig var 

blevet kastet et kanonslag ind, hvilket stemte overens med vidnernes forklaring af lyden af et 

højt brag». 
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Videre fremgår det at vitner skal ha fortalt politiet at man skal ha hørt lyden av at en 

moped forlot stedet umiddelbart etter at brannen oppstod. Slik retten ser det, er det 

dermed også påfallende omstendigheter knyttet til denne brannen.   

 

2.3 Andre forsikringstilfeller 

 

En varebil som tilhørte  ble meldt stjålet fra et område i 

København i tidsrommet mellom 5. Juni 2000 og 13. Juni 2000. Verdi var oppgitt å 

være 320 000 danske kroner. Sikrede opplyste til forsikringsselskapet at  

hadde lånt kjøretøyet i Fredericia for å kjøre hjem til der han bodde. Det fremgår for 

øvrig i politirapport at den skal ha blitt observert passere grensen mellom Polen og 

Hviterussland, og at dette allerede skal ha skjedd 7. juni 2000, der fører av bilen var 

en kjent kurer av stjålne biler:  

 
«Det er via "Østkontoret" Erhvervsorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser har 

oplyst, at der er konstateret, at køretøjet den 7. Juni 2000 kl. ca. 15:30 passeret 

grænseovergangen "Kunznica Bialostocka - Bruzgi" fra Polen til Hviderusland, hvor føreren - 

 - foreviste original registreringsattest nr.  angående  

med angivelse afkøretøjets ejer- . 

 

Det skal bemærkes, at , svensk statsborger, er kendt som professionel 

kurer af stjålne biler til Polen og Hviderusland». 

 

Varebilen ble etter det opplyste funnet. Sikrede uttalte under hans forklaring at han 

antok at selskapet den gang fikk tilbake bilen. Likevel mener retten at det også er 

påfallende omstendigheter knyttet til denne hendelsen. Det ene er at bilen, slik det 

fremgår av politirapport, ble meldt stjålet flere dager etter at den skal ha vært 

transportert til utlandet. Det andre er at kureren kunne påvise registreringsattest som 

tilhørte  ved passeringen av grensen mellom Polen og 

Hviterussland. 

 

For øvrig er det også opplyst om at sikrede skal ha anmeldt seks ulike skader på 

privatforsikring i perioden mellom 29. juni 2010 og 1. mars 2013. Utbetalingene skal 

samlet ha vært på om lag 180 000 danske kroner.»  

 

Det er etter lagmannsrettens syn tale om et påfallende antall forsikringstilfeller, der det er 

påfallende omstendigheter knyttet til svært mange av skadesakene, særlig der det har 

funnet sted brann. Enkelte av tilfellene har likhetstrekk med brannen på ; at 

det er andre til stede på branntidspunktet og at det ofte er tale om totalskade der det er 

utfordrende å påvise nærmere brannårsak. 

 

Forsikringsskadehistorikken trekker etter lagmannsrettens syn sterkt i retning av at brannen 

i  var foranlediget av .  

 

3. Lagmannsrettens konklusjon, avsluttende merknader, sakskostnader 

 

Lagmannsretten er etter en samlet helhetsvurdering kommet til at det foreligger meget klar 

sannsynlighetsovervekt for at  satte  i brann etter avtale med 

. Det foreligger kun en teoretisk mulighet for et annet hendelsesforløp. Denne 
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teoretiske muligheten ser lagmannsretten bort fra. Idet forsikringstilfellet er fremkalt 

forsettlig er forsikringsselskapet uten ansvar, jf. forsikringsavtaleloven § 4-9. Tingretten 

har med rette frifunnet Navigators & General Insurance LTD. Anken må derfor forkastes. 

 

Navigators & General Insurance LTD har som for tingretten vunnet saken fullstendig. Etter 

tvisteloven § 20-2 første jf. annet ledd, har selskapet dermed i utgangspunktet krav på full 

erstatning for sine sakskostnader fra  ApS i forbindelse med 

ankebehandlingen. Lagmannsretten kan ikke se at tungtveiende grunner gjør det rimelig å 

gjøre unntak fra hovedregelen, jf. tvisteloven § 20-1 tredje ledd. Utfallet av saken har ikke 

vært tvilsomt. Videre er det ikke grunnlag for å bebreide Navigators & General Insurance 

LTD for at det kom til sak, og styrkeforholdet mellom partene tilsier heller ikke unntak fra 

hovedregelen. 

 

Etter tvisteloven § 20-5 første ledd skal full erstatning for sakskostnader dekke alle 

nødvendige kostnader ved saken. Ved nødvendighetsvurderingen legges det vekt på om det 

ut fra betydningen av saken har vært rimelig å pådra dem. Advokat Brynhildsen har inngitt 

sakskostnadsoppgave på til sammen 693 717 kroner inkludert merverdiavgift. Av dette er 

salær 550 000 kroner inkludert merverdiavgift. Resten er nødvendige kostnader til reise, 

kost og losji, samt godtgjørelse til vitner, spesielt sakkyndige vitner. Sakskostnader for 

lagmannsretten tilkjennes i samsvar med det som er krevd. 

 

Ut fra det resultatet lagmannsretten har kommet til, er det i utgangspunktet ikke grunnlag 

for å gjøre endringer i tingrettens sakskostnadsavgjørelse, jf. tvisteloven § 20-9 første og 

andre ledd. For tingretten ble det levert innen samlet kostnadsoppgave på 1 036 760 kroner 

inkludert merverdiavgift. Tingretten kom til at kravet gikk utover det som omfattet 

nødvendige kostnader, og tilkjente sakskostnader med 850 000 kroner, jf. tvisteloven § 20-

5 første ledd. Advokat Brynildsen har for lagmannsretten krevd differansen. 

Lagmannsretten er imidlertid enig i tingrettens sakskostnadsavgjørelse og tiltrer tingrettens 

begrunnelse om at kun 850 000 kroner kan anses som nødvendige sakskostnader for den 

instans. 

 

Dommen er enstemmig. 
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DOMSSLUTNING: 

 

1. Anken forkastes. 

 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler  ApS til Navigators & 

General Insurance LTD 693 717 – sekshundreognittitretusensyvhundreogsytten –      

kroner innen to uker fra forkynnelsen av dommen. 

 

 

 

Agnar A. Nilsen jr. Eirik Vikanes Merete Svartveit 

 

 

 

 

 

 

Dokument i samsvar med undertegnet original 

Tin Østenstad 
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