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Entrepriseforsikring 

• Blev udviklet i UK 

• Blev almindelig i DK fra ca. 1970

• Indeholder følgende dækninger:
– Forsikring af entreprisen (all risks-forsikring)
– Forsikring af eksisterende bygninger 
– Ansvarsforsikring

• Indlæg vil omhandle all risks-forsikringen
– Der tages udgangspunkt i SKAFOR´s (nu F&P) modelbetingelser 

fra 1992
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Formål og opbygning

• Formålet er at afdække risikoen for fysisk skade på 
entreprisen

• Opbygning - generelt i 3 trin:
1. Vi dækker ”all risks” (ansvarsbærende bestemmelse)
2. Hvis X, så dækker vi dog intet (dækningsundtagelse)
3. …men så måske lidt alligevel (primær/sekundær-

betingelse)  

• Forskellige udvidelser af dækningen kan tilkøbes hos 
visse forsikringsselskaber
– F.eks. DE1-DE5 eller LEG1-LEG3  
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Lidt forsikringsret

• Hvordan kan en skade undtages fra dækning 
(ikke udtømmende)?

– FAL 18-20 (præceptiv)

– FAL § 51 (præceptiv)

• U2015.1825Ø

– Objektive dækningsbetingelser/-undtagelser) (ikke 
lovregulerede men må ikke stride mod FAL 18-20 
og FAL § 51)

• U2010.98V
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Ansvarsbærende bestemmelse

• ”Forsikringen dækker fysisk tab af og skade på de 
forsikrede genstande som følge af en hvilken som 
helst uforudset begivenhed, med de nedenfor 
angivne undtagelser…” 

• Retspraksis om ”uforudset”:
– FED2004.387V
– Københavns Byrets dom af 8. december 2011
– Københavns Byrets tilkendegivelse af 9. oktober 2013  

• Er det i overensstemmelse med FAL § 20, 1. pkt.?
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Dækningsundtagelser

• ”Forsikringen dækker ikke skader, der skyldes slid, rust og 
anden gradvis forringelse, eller mangelfuld udførelse af 
projektering, beregning eller konstruktion.”

• Retspraksis:
– FED2000.840Ø
– FED2007.33Ø
– TBB2012.262 (artikel TBB2012.231) 
– Retten i Glostrups dom af 17. juli 2012 (forligt i anke)
– TBB2013.307

• Objektiv dækningsundtagelse, sikkerhedsforskrift eller FAL 
18-20?
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Primær/sekundær skade

• ”Denne undtagelse er begrænset til den del af arbejdsobjektet, hvori 
det slidte, forringede eller fejlbehæftede indgår, som bliver direkte 
ramt af skaden, men vedrører ikke andre dele af arbejdsobjektet, 
der bliver beskadiget som sekundær følge af en primær skade.” 

• Retspraksis:
– FED2007.31Ø
– FED2007.33Ø
– TBB2013.307
– U2014.939H
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Betydningen af at være sikret

• FAL 54, stk.1, 1. pkt.:
”Er tingsforsikring tegnet uden angivelse af nogen bestemt 
interesse, anses forsikringen tegnet til fordel for enhver, der som 
ejer, panthaver eller indehaver af anden tinglig ret, eller fordi 
han bærer faren for tingen, vil lide tab ved, at den forringes eller 
går til grunde.”

• Retspraksis:

– U1996.1161H
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