
RETTEN I AALBORG
DOM

afsagt den 26. april 2022

Sag BS-

Sagsøger
(advokat Kim Østergaard)

mod

Forsikringsselskabet Himmerland G/S
(advokat Jesper Ravn)

Denne afgørelse er truffet af dommer Niels Toft-Vandborg.

Sagens baggrund og parternes påstande

Retten har modtaget sagen den 18. maj 2021. 

Sagsøgeren, Sagsøger  har under sagen nedlagt påstand om, at Forsikrings-
selskabet Himmerland G/S tilpligtes at anerkende, at den af sagsøger anmeldte 
skade fra den 23. januar 2020 på personbil Audi A4 , stelnummer 

, er dækningsberettiget under den af sagsøger hos 
sagsøgte tegnede forsikring.

Sagsøgte, Forsikringsselskabet Himmerland G/S, har nedlagt påstand om frifin-
delse.

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

Oplysningerne i sagen

-
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Sagsøgeren tegnede den 25. februar 2019 en forsikring på sin bil hos det 
sagsøgte forsikringsselskab.

Den 23. januar 2020 kl. 22:10 var sagsøgeren impliceret i et færdselsuheld, hvor 
bilen blev beskadiget.

Sagsøgeren anmeldte skaden til forsikringsselskabet, som afviste at yde erstat-
ning, da det efter selskabets opfattelse ikke var godtgjort, at der var tale om en 
dækningsberettiget skade.

Sagsøgeren klagede over forsikringsselskabets afgørelse, senest til Ankenævnet 
for Forsikring, som traf en afgørelse i sagen ved sin kendelse af 16. december 
2020.

Det hedder i denne kendelse nærmere:

”Forsikringstageren har bilforsikring. I klageskema af 2/7 2020 til næv-
net har klagerens advokat bl.a. anført:

"Hvad vil du konkret opnå hos selskabet?
Forsikringsdækning af skaden eller 120.000 kr."

Klagerens advokat har i brev af 8/6 2020 til selskabet bl.a. anført:

"[Klageren] har kontaktet mig for juridisk assistance vedrørende 
ovennævnte forsikringssag, hvor I har afvist at yde erstatning i an-
ledning af ulykken den 23. januar 2020, hvor min klients bil blev
beskadiget på ... i....

Jeg har haft lejlighed til at gennemgå det foreliggende materiale, og 
min konklusion er, at der er tale om en dækningsberettiget forsik-
ringsbegivenhed.

Min klient har i sin skadesanmeldelse oplyst, at han om aftenen 
den 23. januar 2020 var kørende i sin bil af mærket...  ..., da, i et s-
sving, en modkørende bilist kørte i hans vejbane med den virkning, 
at min klient var nødt til at dreje til højere ud i rabatten, for ikke at 
påkøre den modkørende bilist, hvilket medførte, at han påkørte et 
træ og hvor i forbindelse hermed, en gren fra træet faldt ned over 
bilen.

Inden min klient begav sig ud på kørslen på ..., havde han hjulpet 
sin gode bekendte ... med en flytteopgave. [Klagerens bekendte] 
kørte, som I er bekendt med, lige bagved min klient og han kom til 

• 
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ulykkesstedet ganske kort tid efter min klient havde påkørt træet. 
Jeg har været i telefonisk kontakt med [klagerens bekendte], der be-
kræfter, at han kørte lige bag ved min klient og han, da han kom 
rundt i s-svinget, så, at min klient stod ved siden af sin bil, som 
havde påkørt træet. Den modkørende bilist, som i strid med færds-
elsreglerne, kørte i min klients vejbane, var forsvundet fra ger-
ningsstedet og min klient og [klagerens bekendte] satte sig i [klage-
rens bekendtes] bil med det formål at søge at finde den pågæl-
dende bilist. De kørte rundt i området i ca. l times tid, uden dog at 
finde bilisten.

Jeg kan i forbindelse hermed oplyse, at [klagerens bekendte] telefo-
nisk har oplyst mig, at inden han kom til ulykkesstedet, blev han 
passeret af en bil, som formentlig var den, som havde kørt i den
forkerte vognbane. Min klient og [klagerens bekendte] har således 
samstemmende forklaring om begivenhedsforløbet Min klient og 
[klagerens bekendte] ankom stort set samtidigt med redderen
fra ... Autohjælp til ulykkesstedet. Redderen anvendte anhænger-
trækket til at trække min klients bil fri for, at den kunne blive bug-
seret op på redningsbilen og derefter kørt til værkstedet.

Jeg har noteret oplysningen i Jeres brev af 28. februar 2020 om, at 
redderen bekræfter, at min klient på ulykkesstedet oplyste til red-
deren, at han havde trukket ud i rabatten på grund af den modkø-
rende bilist, som kørte i den forkerte vognbane og at min klient, 
ganske forståeligt, havde fået chok som følge af den begivenhed. I 
samme brev har jeg noteret, at I gør gældende, at en del af skaderne 
synes at være forvoldt med bilens aftagelige trækkrog. Min klient 
afviser, at han har forvoldt disse skader med trækkrogen og så-
fremt det skulle være tilfældet, da ville der formentlig have været 
spor af maling eller andet på krogen, hvilket jeg ikke ser er tilfæl-
det. Det har vel også formodningen i mod sig, at dersom min klient 
skulle have forvoldt skaderne ved brug af anhængertrækket, at han 
da efter brug har lagt det pænt tilbage i bilen. Det hænger ikke 
sammen og derfor må jeg afvise, at skaderne er forvoldt af min kli-
ent.

På baggrund af de oplysninger, som min klient har givet om begi-
venhedsforløbet, og som [klagerens bekendte] har bekræftet, sam-
menholdt med skaderne ikke kan være forvoldt på anden vis end 
ved sammenstødet med træet, da min klient blev mødt af bilisten, 
der kørte i den forkerte vognbane, må jeg konkludere, at der er tale 
om en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed.
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l relation til oplysningerne givet af min klient i forbindelse med
tegning af forsikring, må jeg afvise, at min klient på nogen måde
bevidst har givet urigtige oplysninger om skader i tidligere forsik-
ringsselskab. Min klient, som lider af ordblindhed, har ved tegning
af forsikringsanmodningen, givet Jer samtykke til at indhente op-
lysninger hos tidligere forsikringsselskaber. Dersom min klient
havde til hensigt at fortie oplysninger om uheld hos tidligere for-
sikringsselskaber, ville han formentlig ikke have givet dette
samtykke. Dette bekræfter således, at min klient ikke på nogen
måde har været i ond tro ved tegning af forsikringen. I øvrigt skal
jeg herom oplyse, at min klient til de forsikringsbegivenheder, som
I oplister på side 2 i Jeres brev af 28. februar 2020, oplyser at der for
de 2 i 2016 og det fra 16. oktober 2017 ikke var tale om, at hans for-
sikringsselskab udbetalte en forsikringssum. Jeg må derfor afvise,
at forholdene herom har nogen betydning for bedømmelsen af for-
sikringsbegivenheden den 23. januar 2020.

Jeg skal oplyse, at min klient er indstillet på, at denne forsikrings-
sag enten kan løses mod en kontant erstatning på det tidligere med 
Jeres taksator aftalte beløb på kr. 120.000 eller ved, at I drager om-
sorg for en fuldgod reparation af bilen. Jeg beder Jer vende tilbage 
herom."

Selskabet har i brev af 27/7 2020 til nævnet bl.a. anført:

"Sagen drejer sig om, hvorvidt klager er berettiget til erstatning fra 
bilkaskoforsikringen som følge af en anmeldt trafikulykke den 23/1 
2020.

Klager har anmeldt, at han var involveret i et trafikuheld den 23/1 
2020 kl. 22.10. Ved uheldet kørte klager som fører af sin ... personbil 
ud i rabatten, og bilen fortsatte ind i et træ. Klager har oplyst, at en 
modkørende bilist kørte over i hans vejbane og pressede ham til at 
køre ud i rabatten. Klager kom ikke personligt til skade ved ulyk-
ken.
Klagers anmeldelse fremlægges som sagens bilag l.

Ved uheldet skete der betydelig skade på bilen. Foreløbig taksator-
rapport af den 27/1 2020 fremlægges som sagens bilag 2.

På baggrund af oplysningerne i den foreløbige taksatorrapport 
fandt selskabet anledning til at undersøge bilen og sagen nærmere. 
Selskabet undersøgte bl.a. om bilen var tunet. Det fremgår af sa-
gens bilag 3, at bilen var chiptunet. Selskabet udbad sig desuden en 



5

nærmere undersøgelse hos ekstern konsulent. Konsulentens rap-
port fremlægges som sagens bilag 4. Efter en nøje gennemgang af 
bilens historik, skaderne på bilen og en afklarende samtale med 
bl.a. klager og redderen fra ... Autohjælp konkluderer konsulen-
trapporten, at klager ikke har sandsynliggjort, at der er sket en 
dækningsberettiget forsikringsbegivenhed.

På baggrund af rapporten og sagens øvrige oplysninger, meddelte 
vi klager i brev af den 28/2 2020, bilag 5, at vi fandt flere af sagens 
oplysninger i modstrid med hinanden. Vi fandt bl.a., at det på bag-
grund af oplysningerne i sagen måtte lægges til grund, at bilen var 
kørt frontalt ind i et træ, men at et sådant forløb ikke stemte 
overens med skaderne på eksempelvis bilens højre side. Vi anførte
også, at mange af skaderne syntes forvoldt med bilens aftagelige 
trækkrog. På den baggrund gjorde vi gældende, at vi ikke kunne 
tage stilling til det rejste krav. Vi fandt ikke hændelsen tilstrække-
ligt og korrekt belyst, og vi kunne på den baggrund ikke lægge til 
grund, at bilen var blevet beskadiget ved en forsikringsbegivenhed. 
Vi afviste derfor dækning.

Ved mail af den 22/3 2020, bilag 6, meddelte klager, at han ikke var 
tilfreds med vores afgørelse, og ved brev af den 1/4 2020, bilag 7, 
fastholdt selskabet sin afgørelse.

I mail af den 27/4 2020, bilag 8, klagede klager til selskabets klage-
ansvarlige. Den klageansvarliges svar fremlægges som sagens bilag 
9.

Ved brev af den 8/6 2020, bilag 10, redegjorde klagers advokat for 
sagen. Selskabets svar fremlægges som sagens bilag 11.

Supplerende taksatoropgørelser fremlægges som sagens bilag 12.

Vi har på baggrund af klagen til ankenævnet gennemgået sagen på 
ny. Selskabet har tidligt i sagsforløbet gjort klager opmærksom på, 
at selskabet - ikke fandt overensstemmelse mellem det anmeldte 
hændelsesforløb og de konstaterede skader på bilen. Uagtet dette, 
har klager og senest klagers advokat fastholdt, at alle skaderne på 
bilen er sket ved den anmeldte hændelse, hvor bilen kom ud i ra-
batten og ramte et træ.

Det er fortsat selskabets opfattelse, at de konstaterede skader ikke 
kan være opstået som følge et sammenstød med et træ. Flere af ska-
derne langs bilens højre side, skaden på bilens tag og skaden på 
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forruden synes ret oplagt forvoldt ved slag med bilens aftagelige 
trækkrog.

Vi finder det således ikke godtgjort, at skaderne er opstået som 
følge af påkørslen af træet. Klagers supplerende forklaring om, at 
skaderne må være påført bilen af en nedfaldene gren i det tidsrum,
hvor klager og hans kammerat ... eftersøgte den bilist, der var årsag 
til, at klager måtte undvige ud i rabatten, kan ikke lægges til grund. 
Det bestrides, at skaderne kan være forvoldt af en nedfældende 
gren. Der henvises i det hele til billederne og det i øvrigt anførte i 
sagens bilag 4.

Det gøres yderligere gældende, at bilkaskoforsikringen ikke dæk-
ker skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. forsik-
ringsaftalelovens § 18, jf. bilag 13, pkt. 14.5 a.

Med disse bemærkninger fastholder vi vores afgørelse og det tidli-
gere anførte. Ankenævnet må lægge til grund, at der er en sådan 
kvalificeret usikkerhed om, hvorvidt skaden er opstået som an-
meldt af klager, at ankenævnet ikke kan give klager medhold. Sel-
skabet henviser i øvrigt til ankenævnets præmisser i afgørelserne 
AK94.590 og AK94.468."

Klagerens advokat har i brev af 4/8 2020 til nævnet bl.a. anført:

"Klagers forklaring fastholdes. Forklaringen er uddybende angivet i 
brev af 8. juni 2020 sendt til Himmerland Forsikring G/S. Dette brev 
er ligeledes indgivet til Ankenævnet for Forsikring i tillæg til kla-
gers klage, hvor brevet fungerer som beskrivelse og forklaring af 
forløbet.

Det anfægtes dermed, at klager ikke har sandsynliggjort, at der er 
sket en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed. Skaderne på bi-
len blev forårsaget, da klager påkørte et træ, og hvor i forbindelse 
hermed, en gren faldt ned over bilen.

[Klageren bekendte] har telefonisk afgivet forklaring til mig om 
hændelsesforløbet, hvilket understøtter klagers påstand. I denne 
forbindelse henvises til brevet af 8. juni 2020.

Klager har ikke afgivet usande forklaringer, og min klient har hel-
ler ikke selv forvoldt skader på bilen med trækkrogen, som Him-
merlands Forsikring påstår. I denne forbindelse henvises ligeledes 
til brevet af 8. juni 2020.
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Klager har ikke haft viden om, at bilen var chiptunet, og har ej hel-
ler selv tunet bilen.

Opsummerende er klagers opfattelse fortsat, at der er tale om en 
dækningsberettiget forsikringsbegivenhed."

Selskabet har i brev af 29/9 2020 til nævnet bl.a. anført:

"l henhold til almindelige forsikringsretlige principper er det kla-
ger, der skal bevise, at der er indtrådt en dækningsberettigende for-
sikringsbegivenhed.

Selskabet fastholder, at klager ikke med den fornødne sikkerhed 
ført et sådant bevis.

Det tidligere anførte fastholdes."

Nævnet har fået forelagt bilag fra sagen, hvoraf nogle gengives neden-
for. Af undersøgelsesrapport af 3/2 2020 fremgår bl.a.:

"Resultat/Sammenfatning
Med baggrund i ovennævnte oplysninger og undersøgelser er det 
min opfattelse, at ft. ikke har sandsynliggjort, at kt. er skadet under 
de omstændigheder, som han har oplyst. Der gøres opmærksom 
på, at bevisbyrde for, at der er indtrådt en forsikringsbegivenhed, 
ikke er nogen streng bevisbyrde. Det afgørende er, om ft.'s forkla-
ring hele situationen taget i betragtning lyder troværdig, hvilket 
ikke er tilfældet i dette tilfælde.

Her skal kort opridses:
- Ft. er tegnet ind den 250219, hvor han i begæringen oplyser, at

han ikke inden for de sidste to år har haft skader på sit kt. Ved
undersøgelse fastlægges det dog, at han har en omfattende ska-
deshistorik, der ligner dette uheld; eneuheld og heraf er der tre
uheld inden for to år før indtegning.

- Der er modtaget et anonymt tip, hvor det oplyses, at kt. er chip-
pet og at ft. selv har skadet kt.

- Ved undersøgelse af kt. bliver det bekræftet at kt. er chippet.
- Undersøgelse af kt. viser endvidere, at kt. med stor sandsynlig-

hed er påført skader med kt.s aftagelige anhængertræk. Ft. me-
ner, at der kan være udøvet hærværk på hans kt. med hans eget
anhængertræk eller at det kan være foretaget med et lignende
anhængertræk. At evt. g-mænd skulle bruge ft.s anhængertræk
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for derfor at lægge det retur i hjulbrønden har formodningen 
imod sig og at andre personer skulle være kommet i det for-
holdsvis korte tidsrum på det øde sted, og have foretaget hær-
værk med et lignende anhængertræk har ligeledes formodnin-
gen imod sig.

- Nogle af bulerne i karossen har ridser, der indikere, at de er på-
ført oppefra og ned, hvilket ikke vil ske ved påkørsel af et træ,
hvor ridserne ville være vandrette. Ligeledes må det formodes,
at 'stjerne' i forruden er påført med ft.s anhængertræk.

- Ft. har ikke anmeldt forholdet til politiet og forklarer det med,
at han ikke vidste noget om det modkørende kt. Til kammera-
ten ... og til vognmanden har ft. dog oplyst, at det skulle være
en ældre lys [bil], der kørte imod ham.

- Ft. har afgivet skiftende forklaringer, idet han til undertegnede
har oplyst, at en gren var smidt op på kt.s forrude, da han kom
retur til kt, men til vognmanden oplyste han, at grenen skulle
være faldet ned på kt. da han stadig sad i kt. Taksator oplyste
dog, at der ikke blev fundet grene på uheldsstedet.

- Efter det oplyste skulle der være stjålet to par solbriller fra kt.
Da ft. og kæresten bliver forespurgt, ang. købssted og kvitterin-
ger oplyser ft.s kæresten hurtigt, at det er lige meget med dem.

- Efter ft.s forklaring skulle han have været ude og hjælpe en
kammerat ... med at flytte. Dette bliver dog ikke bekræftet af
kammeraten, der oplyser, at han tilfældigt kom forbi ft., der var
havareret og, at han sidst havde set ft. 2 - 3 uger tidligere.

Det anbefales herefter at der ikke udbetales erstatning, da ft. ikke 
har sandsynliggjort, at der er sket en dækningsberettiget forsik-
ringsbegivenhed. Den omstændighed, at ft. og kammeratens forkla-
ring ikke stemmer overens, må tillægges den betydning, at forkla-
ringen er konstrueret til lejligheden. Det må anses som værende 
sandsynliggjort, at ft.s kt. er påført skader af ft. selv, alt andet vil
være usandsynligt. Da den anonyme meddeler har haft ret i, at kt. 
er chippet og at kt. er blevet skadet bevidst, vil det henset til, at ft. 
og [klagerens bekendte] forklaringer er konstrueret og at nogle ska-
der med stor sandsynlighed er påført af ft., vil det være naturligt, at 
tillægge den anonyme anmeldelse troværdighed ang., at skaderne 
skulle være påført af ft. selv og det vil være naturligt, at stille 
spørgsmålstegn ved, om selve færdselsuheldet ikke skulle være 
sket med vilje, blev henset til ft.s mange tidligere skader, der i det 
stor hele er udokumenterede eneuheld. Det er ft. der skal sandsyn-
liggøre, at der er sket en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed, 
en bevisbyrde, der med alle ovenanførte punkter ikke anses for løf-
tet.
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Der gøres endvidere opmærksom på, at ft. er tegnet ind under for-
kerte forudsætninger, idet han har oplyst, at han ikke havde haft 
skader i de to forudgående år, hvilket ikke er korrekt. Alene dette
forhold bevirker, at ft. ikke ville være blevet tegnet ind eller ville 
have fået en forhøjet pris, jf. FAL § 6, stk. l eller stk. 2, hvorefter sel-
skabet ville være fri for ansvar eller være berettiget til at foretage
en pro rata erstatning.

Mht. de stjålne solbriller fra kt. så er der ikke tale om en dæknings-
berettiget forsikringsbegivenhed, idet kt. ikke har synlige tegn på 
opbrud.

Ft. har oplyst, at han ikke havde troet, at skade ville trække ud på 
denne måde. Hertil kan der kun siges, at han har ret, idet han nok 
har troet, at man som tidligere, ikke ville undersøge skaden.

Det anbefales at bringe engagementet med kunden til ophør og det 
samme med kæresten, idet hun formentligt har indboforsikringen, 
hvorunder solbrillerne er meldt stjålet."

Af forsikringsbetingelserne fremgår bl.a.:

"14.1 Kaskoforsikringen dækker
Kaskoforsikringen dækker, bortset fra de nævnte undtagelser, en-
hver skade på den forsikrede bil samt ved tyveri.
….
14.5 Endvidere dækker forsikringen ikke
a. Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. forsik-
ringsaftalelovens § 18"

Nævnet har fået forelagt fotos.

Nævnet udtaler:
Klageren har anmeldt, at han den 23/1 2020 kl. 22:10 var impliceret i et 
færdselsuheld. Han har anført, at en modkørende bilist kørte i hans vej-
bane og pressede ham ud i rabatten. Han fortsatte ind i et træ, hvorefter 
en stor gren fra træet faldt ned i forruden/taget. Han har endvidere an-
ført, at han inden uheldet havde hjulpet en bekendt med flytning, at 
den bekendte kørte lige bag ved ham, og at den bekendte derfor kom til 
ulykkesstedet ganske kort tid efter, at klageren havde påkørt træet. 
Modparten forsvandt fra gerningsstedet, hvorfor klageren og den be-
kendte satte sig ind i den bekendtes bil med det formål at finde mod-
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parten, hvilket ikke lykkedes. Klageren ønsker "forsikringsdækning af 
skaden eller 120.000 kr."

Selskabet har afvist at yde forsikringsdækning under henvisning til, at 
klageren ikke har bevist, at der er indtrådt en dækningsberettigende 
forsikringsbegivenhed. Selskabet har anført, at ”Flere af skaderne langs 
bilens højde side, skaden på bilens tag og skaden på forruden synes ret 
oplagt forvoldt ved slag med bilens aftagelige trækkrog. Vi finder det 
således ikke godtgjort, at skaderne er opstået som følge af påkørslen af 
træet. Klagers supplerende forklaring om, at skaderne må være påført 
bilen af ens nedfaldene gren i det tidsrum, hvor klager og hans kamme-
rat ... eftersøgte den bilist, der var årsag til, at klager måtte undvige ud i 
rabatten, kan ikke lægges til grund. Det bestrides, at skaderne kan være 
forvoldt af en nedfaldene gren. Der henvises i det hele til billederne og 
det i øvrigt anførte i sagens bilag 4". Selskabet har endvidere henvist til, 
at forsikringen ikke dækker skade forvoldt ved forsæt eller grov 
uagtsomhed.

Klageren har anført, at han og hans bekendte har afgivet samstem-
mende forklaring om begivenhedsforløbet, at han ikke har afgivet us-
ande forklaringer, at han ikke selv har forvoldt skader på bilen med 
trækkrogen, og at han ikke har haft viden om, at bilen var chiptunet el-
ler selv har tunet bilen. Han har afvist, at han bevidst skulle have afgi-
vet urigtige oplysninger om tidligere skader i forbindelse med tegnin-
gen af forsikringen.

Af undersøgelsesrapport af 3/2 2020 fremgår det blandt andet, at "- Ft. 
er tegnet ind den 250219, hvor han i begæringen oplyser, at han ikke in-
den for de sidste to år har haft skader på sit kt. Ved undersøgelse fast-
lægges det dog, at han har en omfattende skadeshistorik, der ligner 
dette uheld; eneuheld og heraf er der tre uheld inden for to år før ind-
tegning. - Der er modtaget et anonymt tip, hvor det oplyses, at kt. er 
chippet og at ft. selv har skadet kt. - Ved undersøgelse af kt. bliver det 
bekræftet at kt. er chippet. - Undersøgelse af kt. viser endvidere, at kt. 
med stor sandsynlighed er påført skader med kt.s aftagelige anhænger-
træk. Ft. mener, at der kan være udøvet hærværk på hans kt. med hans 
eget anhængertræk eller at det kan være foretaget med et lignende an-
hængertræk. At evt. g-mænd skulle bruge ft.s anhængertræk for derfor 
at lægge det retur i hjulbrønden har formodningen imod sig og at andre 
personer skulle være kommet i det forholdsvis korte tidsrum på det øde 
sted, og have foretaget hærværk med et lignende anhængertræk har li-
geledes formodningen imod sig. - Nogle af bulerne i karossen har rid-
ser, der indikere, at de er påført oppefra og ned, hvilket ikke vil ske ved 
påkørsel af et træ, hvor ridserne ville være vandrette. Ligeledes må det 
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formodes, at 'stjerne' i forruden er påført med ft.s anhængertræk. - Ft. 
har ikke anmeldt forholdet til politiet og forklarer det med, at han ikke 
vidste noget om det modkørende kt. Til kammeraten ... og til vognman-
den har ft. dog oplyst, at det skulle være en ældre lys [bil], der kørte 
imod ham. - Ft. har afgivet skiftende forklaringer, idet han til underteg-
nede har oplyst, at en gren var smidt op på kt.s forrude, da han kom re-
tur til kt., men til vognmanden oplyste han, at grenen skulle være faldet 
ned på kt. da han stadig sad i kt. Taksator oplyste dog, at der ikke blev 
fundet grene på uheldsstedet. - Efter det oplyste skulle der være stjålet 
to par solbriller fra kt. Da ft. og kæresten bliver forespurgt, ang. købs-
sted og kvitteringer oplyser ft.s kæresten hurtigt, at det er lige meget 
med dem. - Efter ft.s forklaring skulle han have været ude og hjælpe en 
kammerat... med at flytte. Dette bliver dog ikke bekræftet af kammera-
ten, der oplyser, at han tilfældigt kom forbi ft, der var havareret og, at 
han sidst havde set ft. 2-3 uger tidligere. Det anbefales herefter at der 
ikke udbetales erstatning, da ft. ikke har sandsynliggjort, at der er sket 
en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed".

Nævnet bemærker indledningsvist, at det i henhold til almindelige for-
sikringsretlige principper er klageren, der skal bevise, at der er indtrådt 
en dækningsberettigende forsikringsbegivenhed.

Efter en gennemgang af sagen finder nævnet, at klageren ikke har løftet 
bevisbyrden for, at skaderne på bilen er opstået som følge af en dæk-
ningsberettigende forsikringsbegivenhed. Nævnet kan derfor ikke kriti-
sere selskabets afgørelse.

Nævnet har blandt andet lagt vægt på, at undersøgelserne af bilen viste, 
at en del af skaderne med stor sandsynlighed er påført med bilens afta-
gelige anhængertræk, og at nogle af bulerne i karossen har ridser, hvil-
ket indikerer, at de er påført oppefra og ned og ikke ved påkørsel af et
træ.

Nævnet har også lagt vægt på, at klageren har afgivet skiftende forkla-
ringer omkring den gren, der angiveligt skulle være faldet ned i forru-
den/taget. Nævnet har tillige lagt vægt på, at klageren og hans bekendte 
har afgivet modstridende forklaringer om hændelsesforløbet, idet kla-
geren har forklaret, at han var ude og hjælpe den bekendte med at 
flytte, og den bekendte har forklaret, at han tilfældigt kom forbi klage-
ren efter uheldet.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det på baggrund af konsulen-
tens undersøgelser er konstateret, at klageren tidligere har haft 
eneuheld, der ligner det nu anmeldte uheld.
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Nævnet har endelig lagt vægt på, at uheldet ikke er anmeldt til politiet, 
og at uheldet skete den 23/1 2020 kl. 22:10, da det var mørkt i et øde om-
råde.

Det, som klageren i øvrigt har anført, kan ikke føre til andet resultat.”

Ankenævnet bestemte på denne baggrund, at sagsøgeren ikke fik medhold i sit 
krav overfor forsikringsselskabet.

Sagsøgeren har herefter anlagt denne sag med påstand som anført.

Forklaringer

Der har under sagen været afgivet partsforklaring af Sagsøger samt vidne-
forklaring af V1 .

Da dommen som anført er udfærdiget uden en fuldstændig sagsfremstilling, er 
disse forklaringer ikke gengivet i dommen.

Parternes synspunkter

Sagsøger har i sit påstandsdokument af 16. marts 2022 anført følgende:

”Til støtte for den nedlagte påstand, har sagsøger følgende anbringen-
der:

Vedr. det anførte om urigtige oplysninger:
- At sagsøger er ordblind, og derfor har større risiko for at misfor-

stå skreven tekst,
- At sagsøger har givet sagsøgte tilladelse til at indhente oplys-

ninger om tidligere forsikringsbegivenheder,
- At sagsøger dermed ikke har forsøgt at skjule tidligere forsik-

ringsbegivenheder,
- At sagsøgte derfor til enhver tid har haft mulighed for at gøre

sig bekendt med tidligere skader, forinden der blev indgået en
aftale,

- At der alene er tale om en boks der er tjekket forkert af, og ikke
en selvstændig skrivelse eller udtalelse,

- At sagsøger derfor hverken vidste eller burde vide at han havde
givet en urigtig oplysning,

- At sagsøgte derfor alligevel hæfter for skader i overensstem-
melse med forsikringsaftalen, jf. forsikringsaftalelovens § 5, stk.
1.
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Vedr. samtalen med V2 :
- At forklaringen fulgte af en telefonisk og dermed mundtlig sam-

tale mellem V2  og sagsøgte,
- At V2  ikke kan genkende det af [sag]søgte an-

førte vedrørende samtalen,
- At sagsøgte ikke på anden vis har løftet bevisbyrden for, at sam-

talen har omhandlet det af sagsøgte anførte,
- At sagsøgte er en professionel erhvervsdrivende, og at de derfor

burde være vidende om, at der bør foretages bedre dokumenta-
tion,

- At det derfor ikke kan lægges til grund, at V2  har
ændret sin forklaring.

Vedr. at bilen er chiptunet:
- At bilen er købt brugt, og at der ikke før har været foretaget un-

dersøgelser heraf,
- At tidligere ejers udtalelse ikke er bevis for, at sagsøger har tu-

net bilen, da tidligere ejer også selv købte bilen brugt,
- At sagsøger ikke selv har tunet bilen,
- At det derfor ikke kan lægges sagsøger til last, at bilen var chip-

tunet.

Vedr. at skaden skulle være forårsaget af bilens anhængertræk:
- At der i så fald ville være rester af maling fra bilen på trækkro-

gene,
- At det ikke er bevist at der er sådanne rester på trækkrogene,
- At det derfor ikke kan lægges til grund, at skaderne er forårsa-

get af trækkrogene,
- At skaderne som følge heraf ikke af sagsøger er påført bilen for-

sætligt eller med grov uagtsomhed,
- At sagsøger ikke vil opnå en personlig gevinst, da pengene fra

forsikringen vil gå til at udbedre bilens skader, og da bilen efter
reparationen ikke bliver mere værd,

- At sagsøgte dermed ikke kan afvise at udbetale erstatning i hen-
hold til skaden efter forsikringsaftalelovens § 18.

Vedr. skiftende forklaringer:
- At det er undskyldeligt at sagsøgers forklaring har ændret sig,

da sagsøger var chokeret efter uheldet på det tidspunkt, hvor
sagsøger gav forklaring til Dansk Autohjælps reder.”

Forsikringsselskabet Himmerland G/S har i sit påstandsdokument af 21. marts 
2022 anført følgende til støtte for den nedlagte påstand om frifindelse:
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”ANBRINGENDER

Det gøres gældende, at det er Sagsøger, der bærer bevisbyrden for, 
at skaden på hans bil er sket ved en dækningsberettiget 
forsikringsbegi-venhed som anmeldt, og at denne bevisbyrde ikke er 
løftet.
Sagsøgers bevisbyrde skærpes af, at hans oplysninger ikke stemmer 
overens med de objektive omstændigheder, jf. blandt andet og særligt 
oplysningerne som gengivet i undersøgelsesrapporten, jf. bilag 1c, side 
30-63, der illustrerer, at hændelsen ikke er eller kan være sket som 
anmeldt af ham.

Bevisbyrden skærpes tillige af, at Sagsøger  og V2
har afgivet modstridende forklaringer vedrørende hændelsesforløbet, 
ligesom Sagsøger  i øvrigt har afgivet skiftende forklaringer om 
skaden forvoldt af grenen på bilen, idet han til rederen oplyste, at gre-
nen faldt ned, mens han sad i bilen og påkørte træet, mens han senere 
har forklaret, at grenen faldt ned i forruden/taget, mens Sagsøger 
og V2  ledte efter modparten.

På trods af, at Sagsøger  har angivet at han var ”chokeret” ved sam-
talen med rederen, har det formodningen imod sig, at han uanset ikke 
skulle være i stand til at huske, hvilke af ovenstående forskelligartede – 
og indbyrdes modstridende - hændelsesforløb der -ne-t-op- var indtrådt.

Bevisbyrden skærpes i tillæg hertil af, at samtlige skader på bilens højre 
side samt forrude må anses for påført med bilens anhængertræk, jf. bi-
lag 1c, side 30-63, hvortil bemærkes, at Sagsøger - bortset fra at be-
stride dette åbenlyst synlige forhold - ikke har søgt at løfte sin bevis-
byrde for, at skaderne skulle være sket på en måde, der i øvrigt måtte 
udgøre en forsikringsbegivenhed.

Det i den forbindelse må anses for urealistisk og usandsynligt, at en til-
fældigt forbipasserende gerningsperson har påførte de pågældende 
skader, og samtidigt stjal Sagsøger s solbriller, hvad enten vedkom-
mende måtte have gjort brug af vedkommendes eget eller Sagsøger-

s anhængertræk efter at vedkommende tilfældigvis skulle være 
kommet forbi, på det i øvrigt øde område kl. 22:10 den 23. januar 2020.

Det har i den forbindelse tillige formodningen for sig, at sagsøger selv 
har og/eller var fuldt ud bekendt med at bilen var chiptunet, om end 
han angiver ikke at være bevidst herom, hvilket i øvrigt må komme 
ham bevismæssigt til skade.

----
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Det må tillige tillægges vægt ved bevisvurderingen, at Sagsøger 
har afgivet urigtige oplysninger om sine tidligere forsikringsskader, 
som omfatter adskillige lignende påståede eneulykker, jf. tillige Anke-
nævnets bemærkning herom (bilag 1g), herunder tidligere påkørsler af 
både en ræv, et rådyr og en grævling.

Det bestrides i den forbindelse, at Sagsøgers urigtige oplysninger 
om sit tidligere skadeforløb skulle bero på en misforståelse, også under 
hensyn til, at han har haft flere lignende anmeldte eneulykker, hvilket 
han ikke kunne have været uvidende om var relevant for Himmerland 
Forsikring.

Det gøres endeligt gældende, at Ankenævnet for Forsikrings afgørelse 
af 16. december 2020 skal tillægges afgørende vægt, og at der dermed 
samlet set ikke er tale om en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed.

Såfremt retten måtte finde, at der er tale om en dækningsberettiget for-
sikringsbegivenhed, gøres det gældende, at skaden er forvoldt med for-
sæt, og at forsikringsselskabet har løftet bevisbyrden herfor, jf. forsik-
ringsbetingelsers pkt. 14.5.a., jf. bilag 1c, side 100, jf. forsikringsaftale-
lovens § 18.”

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

Rettens begrundelse og resultat

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at sagsøgerens bil blev beskadiget den 
23. januar 2020.

Det er sagsøgeren, der som udgangspunkt skal godtgøre, at der er indtrådt en 
dækningsberettiget forsikringsbegivenhed.

Det lægges efter undersøgelserne af bilen til grund, at en del af skaderne på bi-
len ikke skyldes påkørslen af et træ, men med stor sandsynlighed er påført ved 
slag med bilens aftagelige anhængertræk. Det fremgår således, at beskadigelsen 
af bilens forrude med en betydelig grad af sikkerhed skyldes slag med dette an-
hængertræk, ligesom nogle buler på bilens side har ridser, der er påført oppefra 
og ned, og ikke ved en påkørsel af et træ.

Det lægges videre til grund, at sagsøgeren har afgivet divergerende forklaringer 
om en stor gren, som angiveligt skulle være faldet ned på bilens forrude og tag. 
Han har således blandt andet oplyst, at grenen ramte ned på bilen, mens han 
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sad i bilen, men også forklaret, at grenen må være faldet ned på bilen, mens han 
sammen med sin kammerat kørte rundt i området for at lede efter den bil, som 
angiveligt havde forårsaget, at han var kørt af vejen. Hertil kommer, at sagsøge-
ren og hans kammerat har oplyst forskelligt om omstændighederne i forbin-
delse med deres tilstedeværelse på uheldsstedet. Sagsøgeren har således forkla-
ret, at han på det pågældende tidspunkt var på vej hjem efter besøg hos sin 
kammerat, som han havde hjulpet med en flytning, og at kammeraten kørte 
bagved ham, da han havarerede med bilen, mens hans kammerat oprindeligt 
har oplyst, at han ikke havde set sagsøgeren i længere tid, og at det var tilfæl-
digt, at han kom forbi uheldsstedet på netop det tidspunkt, hvor uheldet var 
sket. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke under sagen er afgivet vidne-
forklaring for retten af denne kammerat, som alene har besvaret parternes 
spørgsmål i en e-mail.

Endvidere lægges det efter konsulentens undersøgelser til grund, at sagsøgeren 
indenfor en kort periode forud for tegningen af forsikringen har været udsat for 
andre påkørsler, som har haft karakter af eneuheld, hvilket han i forbindelse 
med tegningen af forsikringen urigtigt erklærede overfor forsikringsselskabet 
ikke havde været tilfældet.

Endelig lægges det til grund, at sagsøgeren ikke trods den anledning, som han 
måtte have haft hertil, har anmeldt færdselsuheldet til politiet.

På denne baggrund findes sagsøgeren ikke at have løftet bevisbyrden for, at 
skaderne på hans bil er opstået som følge af en dækningsberettiget forsikrings-
begivenhed.

Allerede som følge heraf tages sagsøgtes påstand om frifindelse til følge.

Sagsøgeren skal efter sagens udfald betale sagsomkostninger til sagsøgte, jf. 
retsplejelovens § 312, stk. 1, med et beløb, som fastsættes til 39.758,60 kr. Der er 
ved fastsættelsen af dette beløb - udover sagens udfald - lagt vægt på sagens 
værdi og forløb. Beløbet er til dækning af sagsøgtes udgift til advokatbistand 
med 35.000 kr. samt udgift til vidneførelse med 4.758,60 kr. Beløbene er med 
moms, da sagsøgte ikke er momsregistreret.

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

Forsikringsselskabet Himmerland G/S frifindes.

Sagsøger skal inden 14 dage fra dato betale 39.758,60 kr. i sagsomkostnin-
ger til Forsikringsselskabet Himmerland G/S.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.
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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.  
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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

ansøgningen på minretssag.dk. 

Du kan læse mere på domstol.dk. 
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