Responsum nr. 3334 af 14. februar 2002
Sagen vedrører dækningsomfanget på en kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring.
A, der var leverandør af maling, havde tegnet en kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring med
ingrediensdækning.
I august 2000 blev en husfacade behandlet med facademaling leveret af A. Efter påføring af maling viste
det sig, at malingen havde en forkert farve. A leverede en ny maling, der blev påført facaden, men den
fejlagtige farve slog igennem i den nye maling. Herefter foreslog A, at kunden skulle påføre en
isolérgrunder produceret af A, hvilket skete. Efterfølgende kunne det konstateres, at der opstod
blæredannelser (blister) i isolérgrunderen på store dele af facaden.
Det fremgik af det afholdte syn- og skøn i sagen,

at

blisterne

bestod

af

isolérgrunder,

og

at

blisterne ikke havde ikke medført nogen fysisk forandring af facadepudsen.
Spørgsmål 1:
"Forsikring & Pension bedes oplyse, om A's ansvar for blisterne og/eller ansvar for mangelfuld rådgivning
i forbindelse med produkternes anvendelse i henhold til sædvanlig praksis i branchen er omfattet af
forsikringens dækning."
Spørgsmål 2:
"Forsikring & Pension bedes tillige besvare spørgsmålet, såfremt det lægges til grund, at de oprindelige
leverede malinger, var forstenet med underlaget (pudset) og derfor kun kunne fjernes ved en
sandblæsning af facaden."
Spørgsmål 3:
"Forsikring & Pension bedes tillige besvare spørgsmålet, såfremt det lægges til grund, at det ikke er
nødvendigt at fjerne de oprindeligt leverede malinger for at fjerne blisterne, men alene nødvendigt af
fjerne isolérgrunderen."

F&P har valgt at besvare de rejste spørgsmål samlet.
Det er F&P's opfattelse, at et tilfælde som det omhandlede må rubriceres som et ingrediens-tilfælde. Det
er endvidere opfattelsen, at der i den foreliggende situation ikke er indtruffet en skade i forsikringsretlig
forstand, men alene er lidt et tab.
For

så

vidt

angår

dækningen

på

den

forelagte

police,

bemærkes,

at

der

i

henhold

forsikringsbetingelserne er skade-, men ikke tabsdækning på ingrediens- og komponentdækningen.

til

