
Responsumsag 5.1-3309 af 13. november 2000 
 

Forsikring & Pension blev af Danske Entreprenører spurgt, hvorvidt en sædvanlig 
stormskadeforsikring i entrepriseforhold, jf. AB 92, § 8, stk. 1, omfatter skader på 
arbejde foretaget under vand.  
 
I den forelagte sag var der tale om en bygherre, som var selvforsikrer, jf. AB 92, § 8, 
stk. 2. Parterne havde aftalt, at AB 92 skulle gælde i kontraktsforholdet, og der var 
ikke foretaget tilføjelser eller ændringer til AB 92 § 8 om bygherrens pligt til at tegne 

en sædvanlig brand- og stormskadeforsikring. 
 
Entreprenørens arbejde bestod bl.a. i at udlægge og nedspule søkabler og kabelrør 
under en bro, montere beskyttelseskapper på pillesider og beskyttelsesrør samt fjerne 

det eksisterende kabel. 
 

Arbejdet påbegyndtes i december 1999. Midt i januar 2000 måtte arbejdspladsen 
forlades på grund af vejrlig. Vandstanden blev herefter registreret til 168-69 cm over 
normalen, og DMI angav en vindstyrke på 34 m/sek. Arbejdet blev genoptaget godt en 
måned efter, og her konstaterede man, at der var sket betydelig skade på arbejdet. 
Skaderne bestod bl.a. i flere skader på kabelrørene, samt at der manglede 3 
beskyttelsesplader.  
 

Entreprenøren anså strømforholdene qua uvejret og den høje vandstand som årsag til 
skaderne på arbejdet og så sig derfor berettiget til at få skaderne betalt i henhold til 
AB 92 § 8.  
 
F&P blev spurgt, om et forsikringsselskab ville anse de pågældende skader på arbejdet 
foretaget under vand som omfattet af den sædvanlige stormskadeforsikring i henhold 

til AB 92 § 8.  

 
F&P udtalte: 
 
Forsikringsselskaber vil i almindelighed ikke tegne storm- og brandskadeforsikring ved 
anlægsarbejder som det foreliggende, idet en sådan forsikring er uegnet til at afdække 
den særlige risiko, som er forbundet med den type arbejde. 

 
En hensigtsmæssig afdækning af risikoen kunne være sket gennem tegning af en 
entrepriseforsikring, som ville have ydet dækning for den skete skade. 
 
Hvorvidt det er sædvanligt, at en bygherre tegner en entrepriseforsikring ved 
anlægsarbejde som det foreliggende, kan F&P ikke kan påtage sig at svare på. Der kan 
i den forbindelse henvises til Entrepriseforsikring, Jørgen Jacobsen mfl., hvor det på 

side 44 bl.a. bemærkes, at spørgsmålet om forsikring løses i udbudsmaterialet. 
 


