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VESTRE LANDSRET
DOM

afsagt den 1. april 2022

BS-23065/2021-VLR
(15. afdeling)

(advokat Niels Vase)

mod

(advokat Claus Thorsen)

Retten i Hjørring har den 4. juni 2021 afsagt dom i 1. instans (BS-22564/2020-
HJO).

Landsdommerne Annette Nørby, Olav D. Larsen og Kristin Bergh (kst.) har del-
taget i ankesagens afgørelse.

Påstande
Appellanten, , har gen-
taget sin påstand for byretten om frifindelse. 

Indstævnte, , har påstået dommen stadfæstet.

Forklaringer
 har afgivet supplerende forklaring. Desuden har  

,  og  afgivet forklaring.

 har forklaret, at han er surveyor hos , 
som i alt har ca. 10 medarbejdere. Han kender ikke den konkrete sag. 
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Den aktuelle båd er identificeret ved et havnenummer og nogle kendingsbog-
staver. Forsikringsselskabet benytter kendingsbogstaverne (FTJ-nummeret) til 
identifikation. Det er et unikt nummer, som præcist identificerer båden.  

Ved anmeldelse af et bådtyveri til forsikringsselskabet henviser man forsik-
ringstageren til at foretage politianmeldelse, hvis det ikke allerede er sket. Det 
er et led i en normal procedure, der omfatter anmeldelse til  

 og , som bistår med at finde stjålne både. Der laves også 
opslag på Facebook. Det har vist sig at være effektivt. 

I ganske mange tilfælde finder man en stjålen båd. Tidsfaktoren er i den forbin-
delse af stor betydning. Jo hurtigere undersøgelserne iværksættes, jo bedre er 
muligheden for at finde den stjålne båd. 

 har supplerende forklaret, at han af hensyn til den person, som 
han mistænkte, ikke oplyste selskabet om sin mistanke. Manden hedder  

 eller . Han var tilflytter og bor ikke længere i området.  
har tidligere snydt ham for penge ved at bestille arbejde i hans navn. De havde 
haft nogle kontroverser.  

Båden blev opbevaret på hans ejendom på det sted, der er markeret på kortet 
(bilag 1). Båden kunne ikke ses fra vejen. 

Båden har et skrognummer og et motornummer.  fra forsikringsselskabet 
noterede begge numre ned.  fotograferede vist også numrene.  

 har forklaret, at han er chefkonsulent i  
, som driver ). Kontoret arbejder med in-

ternationalt at prøve at tilvejebringe stjålne biler og både m.v. Der anmeldes 
ikke mange stjålne både. Han har udarbejdet sagens bilag B med opgørelse over 
stjålne effekter, som er fundet i udlandet. Nogle tal i opgørelsen er ved en fejl 
blevet angivet for højt. 

Det er afgørende, at den genstand, som man skal efterlyse, er præcist identifice-
ret. Kendingsbogstaver og navn på en båd er ikke tilstrækkeligt. Et skrognum-
mer, som er mere bestandigt, er en bedre metode til identifikation. 

Jo hurtigere en efterlysning af en genstand iværksættes, jo større er muligheden 
for et godt resultat.     

 har forklaret, at han er direktør for , som arbejder 
med at finde stjålne både. Bådens skrognummer bruges som identifikation. 
Virksomheden har ca. 350 abonnenter på nyhedsbreve. Desuden kommer nogle 
både til veje efter opslag på virksomhedens hjemmeside. Hans gæt er, at der 
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bliver stjålet ca. 300 både af en vis værdi om året. Cirka halvdelen bliver fundet 
igen.  

Det er afgørende, at efterlysningen af en stjålet båd iværksættes snarest muligt, 
og at identifikationen er præcis. Der er tale om en gratis service.     

Anbringender
Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

 har yderligere anført, at  ved ikke at 
oplyse forsikringsselskabet om, at han allerede umiddelbart efter tyveriet havde 
en konkret person mistænkt for tyveriet, har tilbageholdt vigtig information og 
dermed tilsidesat sin pligt til at give selskabet alle tilgængelige oplysninger, jf. 
forsikringsaftalelovens § 22 

 har heroverfor anført, at han ikke har haft pligt til at oplyse 
om sin mistanke. 

Landsrettens begrundelse og resultat
Landsretten er enig med byretten i, at  ikke har foretaget an-
meldelse af tyveriet til forsikringsselskabet uden unødigt ophold i overens-
stemmelse med forsikringsbetingelsernes § 22, nr. 1, og forsikringsaftalelovens 
§ 21, stk. 1. 

 har forklaret, at han havde mistanke om, hvem der havde stjå-
let båden. Han oplyste ikke om denne mistanke ved anmeldelsen til politiet den 
25. juli 2019 eller ved anmeldelsen til forsikringsselskabet den 2. september 
2019. Den manglende oplysning til forsikringsselskabet indebærer en overtræ-
delse af oplysningspligten i henhold til forsikringsaftalelovens § 22, stk. 1.   

s tilsidesættelse af sine pligter har medført, at forsikringssel-
skabets mulighed for at undgå et tab er blevet betydeligt forringet. Landsretten 
anser det herefter for sandsynliggjort i tilstrækkeligt omfang, at forsømmelser-
ne har medført retstab for forsikringsselskabet, jf. forsikringsaftalelovens § 21, 
stk. 2, og § 22, stk. 2. 

 har derfor været berettiget til at afvise dækning, og 
landsretten tager frifindelsespåstanden til følge.  

Efter sagens udfald skal  i sagsomkostninger for begge retter 
betale i alt 53.180 kr. til . Beløbet er sammensat af 50.000 
kr. til advokatudgifter (inkl. moms) og 3.180 kr. til retsafgift.  



V1

V1
P1

4

THI KENDES FOR RET:

 frifindes. 

I sagsomkostninger for begge retter skal  inden 14 dage betale 
53.180 kr. til . Beløbet 
forrentes efter rentelovens § 8 a.
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