
 

 

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG DOM 

afsagt den 23. november 2018 

 

Sag BS-3681/2018-FRB 

A 

 

mod 

 

Forsikring 

 

 

Denne afgørelse er truffet af dommer Christian Wenzel. 

Sagens baggrund og parternes påstande 

Sagen er anlagt den 26. januar 2018. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt 

en bil, som sagsøgeren havde leaset, er dækket af en forsikringsaftale. 

Sagsøgeren, A, har fremsat følgende påstand: Principalt at sagsøgte, Forsikring, 

tilpligtes til at betale A kr. 275.400 med tillæg af den til enhver tid gældende 

procesrente af kr. 210.000 fra den 6. november 2017 og til betaling sker samt 

procesrente af kr. 65.400 kr. fra den 24. januar 2018 til betaling sker. 

Subsidiært at Forsikring skal anerkende, at A er berettiget til 

forsikringsdækning for bilens værdi og erstatning for leje af bil. 

Sagsøgte, Forsikring, har fremsat påstand om frifindelse. 

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. 



2 

Oplysningerne i sagen 

Sagsøgeren, A, leasede den 21. oktober 2014 en BMW X5 af ”Leasing” for en 

periode på 2 år. Leasingaftalen blev forlænget med 1 år den 21. oktober 2016. I 

forbindelse med forlængelsen blev det i et tillæg til aftalen fastsat, at: 

”Ved leasingaftalens udløb er leasingtager forpligtet til at anvise en cvr. 

registreret 2.mand til bilen til kr. 25.000,- inkl. moms og excl. 

registreringsafgift.” 

Med virkning fra den 2. december 2016 tegnede A forsikring på bilen hos 

Forsikring. Forsikringen omfattede ansvar og kasko, herunder skade for tyveri. 

Bilens ejer er i forsikringsaftalen registreret som ”Leasing”. Forsikringstager 

oplyste en handelsværdi for bilen på 380.000 kr.  

Den 23. juli 2017 meldte A bilen stjålet til Nordsjællands politi, og den 20. 

august 2017 indleverede A skadesanmeldelse for tyveri af bilen til Forsikring. 

Af anmeldelsen fremgik, at bilen var parkeret ved A’s sommerhus, ”Vej1” i 

”By1”, at bilen var aflåst, og at der ikke var nøgle i bilen. 

Forsikring afslog den 6. november 2017 at dække tyveriet under henvisning til, 

at de ikke kunne anerkende, at der var sket en dækningsberettiget skade, og at 

det var overvejende sandsynligt, at bilen var fjernet ved brug af en manglende, 

original nøgle. 

Forklaringer 

A har forklaret, at han arbejder som ejendomsudvikler. Han har en formue på 

over 20 millioner, og han manglede heller ikke penge i 2017. Han er aldrig dømt 

for noget strafbart forhold.  

Han leasede bilen i oktober 2014. Aftalen løb i 24 måneder. Da den aftale var 

slut, indgik han en aftale om forlængelse af leasingaftalen. Det fremgår af 

tillægget til leasingkontrakten, at han var forpligtet til at anvise en 3.mand til 

25.000 kr. Det indebærer, at det var aftalt, at han ved leasingperiodens udløb 

kunne overtage bilen for dette beløb. Hvis man skal regne ud, hvad bilen har 

kostet ham, skal man altså lægge leasingydelserne, førstegangsydelsen og 

slutprisen sammen. 

Da han leasede bilen, havde den to nøgler. Der var en nøgle med fjernbetjening 

og en værkstedsnøgle. Han kender ikke til en tredje nøgle. Da han startede med 

at lease bilen, havde den kørt 212.000 km. Den 29. marts 2017 var bilen på 

værksted i Polen fra marts til slutningen af april 2017. Bilen blev bragt til Polen 

på et fejeblad. Bilen fik renoveret motor og turbo. Han betalte selv for 

reparationen. Han ved ikke, hvorfor det fremgår, at der er kørt mere end 6.000 
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km om dagen. Da han fik bilen tilbage, var tiden ikke indstillet. Der stod bare 

tre streger i displayet. Han kørte ikke i den så længe, og han indstillede den 

ikke selv. På et tidspunkt kørte hans ven B bilen til værksted for at skifte olie på 

den. Han lånte bilen i to til tre uger.  

Han holdt fest ved sit sommerhus under ”By2”-ugen. Det er et meget stort 

sommerhus, som ligger ud til to forskellige veje. Han og C har en stor 

omgangskreds og holdt en fest for deres bekendte, som var i området. Der kom 

et sted mellem 150 og 300 mennesker. Han parkerede bilen ved sommerhuset 

om onsdagen den 19. juli 2017, og han tømte bilen torsdag den 20. om 

eftermiddagen sammen med sin ven C. Bilen var parkeret på hans grund, men 

man kunne ikke se den fra sommerhuset. Han var ikke ude at kontrollere om 

bilen stadig holdt der, i de dage, hvor der var fest. Sagsøgeren befandt sig selv i 

sommerhuset det meste af tiden, for det var ham, der holdt festen, og der var 

mange mennesker. Den 21. juni skulle han hente sin veninde i ”By3”. Han var 

selv for beruset til at køre, og hans ven D kørte derfor sammen med sagsøgeren. 

D holdt over for naboen. Det var en anden vej, end hvor sagsøgeren havde 

parkeret sin bil. 

Søndag den 23. juli skulle sagsøgeren køre sin veninde hjem. Sagsøgeren var 

stadig beruset fra natten inden, og C tilbød derfor at køre, hvis sagsøgeren tog 

med. De kørte i C’s bil. Da de kom tilbage til sommerhuset så han, var der ikke 

så mange biler tilbage. Han kunne se, at hans bil ikke var der. Han gik ind i 

sommerhuset og spurgte de tilbageværende mennesker, om de kendte noget til 

det. Det gjorde ingen, og begge nøgler lå tilbage i sommerhuset. Han anmeldte 

derfor til politiet, at bilen var stjålet. 

Da forsikringsselskabet afviste kravet, undersøgte sagsøgeren, hvordan 

udlæsningen af nøgledata hang sammen. Han fandt ud af, at nøgledata 

indlæses på baggrund af det tidspunkt, men selv har indstillet i bilen. Hvis 

batteriet har været taget af, og der ikke er indstillet nogen dato, vil der ikke 

blive registreret nogen kørsel. Han har selv testet, at det er korrekt. Bilen har 

ingen satellitforbindelse eller andet, som automatisk registrerer tiden. 

Det er nok korrekt, at bilens km-tæller var på 296.000 km. Han har angivet ca. 

288.000 km, for det var det, som han huskede det som. Han ved ikke, hvorfor 

der er angivet 300.000 km ved leasingperiodens start. Det var ikke noget, han 

bemærkede. 

Han ringede til flere mennesker, da han konstaterede, at bilen var væk. 

Foreholdt bilag L, s. 16, forklarede han, at han husker, at han ringede til nogen, 

før han ringede til politiet, men det kan være, at han ringede bagefter. 
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Han ejer flere biler, og han ved ikke, hvilken af hans andre biler, han har 

parkeret, og som en betaling vedr. Easy Park samme søndag kan vedrøre. Han 

assistent kører også i hans biler og bruger samme app med hans 

betalingsoplysninger. 

Da forsikringsselskabet ikke ville dække tyveriet, købte han den fri i 

overensstemmelse med kontraktens vilkår for 25.000 kr. Foreholdt bilag D 

forklarede han, at det må være førstegangsydelsen, der er tale om. 

Foreholdt, at nøgle 1 er udlæst den 9. november 2014, forklarede han, at han 

ikke er sikker på, om han var i besiddelse af bilen da. Han kan ikke huske, om 

han har fået bilen lidt senere. Han ved, at han fik bilen lidt senere end 

underskriftdatoen, men om det var en uge eller 10 dage kan han ikke huske. 

Han kan ikke finde dokumentation for, hvornår han hentede bilen. Tiltalte har 

talt med E om, hvor den pågældende nøgle 1 var indlæst, og de har erklæret, at 

det var på samme værksted, som bilen var serviceret på, indtil han overtog den. 

C har som vidne forklaret, at han er A’s ven, og de har en virksomhed sammen. 

Han arrangerede festen i A’s sommerhus sammen med A. Festen varede i flere 

dage, og der har nok været over 200 mennesker i alt i løbet af dagene. Han ved 

selv med fra onsdagen. Der var rigtigt mange mennesker deroppe, og 

græsplænen var fyldt med biler. Selv da vidnet kom tilbage søndag, var der 

fyldt helt op. Han bar varer ud af bilen sammen med A om onsdagen, og der 

var dér, han sidst så bilen. Vidnet var hjemme og passe børn lørdag, men kom 

tilbage søndag middag for at hjælpe med at rydde op. A spurgte, om vidnet 

kunne hjælpe med at give A’s veninde et lift, for han skulle køre sin veninde til 

”By4”. De kørte alle tre af sted, og vidnet kørte tilbage med A. Da de kom 

tilbage, opdagede A, at bilen var stjålet. 

B har som vidne forklaret, at han er ven med A. Han kørte i A’s BMW senest i 

maj 2017. Inden vidnet kørte i bilen, havde den været i Polen for at skifte motor. 

A bad vidnet om at hjælpe med at få skiftet olie på bilen. Vidnet lagde mærke 

til, at bilens ur ikke fungerede, og at en servicelampe lyste. Vidnet indstillede 

ikke uret. Vidnet kørte bilen til værksted i ”By5” og kørte i bilen i to uger efter 

servicebesøget, og uret virkede fortsat ikke. Vidnet var med til festen i 

sommerhuset. Han ankom den lørdag den 21. om aftenen og tog afsted lørdag 

den 22. om morgenen. Han var der ikke, da A opdagede, at bilen var stjålet. Der 

var nok ca. 200 gæster og 40 – 50 biler, der blev parkeret. 

F har som vidne forklaret, at han har været ansat i politiet i 10 år og har arbejdet 

i 8 år i forsikringsbranchen efterfølgende. Han undersøger ofte bilsager. I denne 

sag var sendt to nøgler med, dvs. at der fysisk manglede en nøgle, og der var en 

faktura på en større reparation af bilen, hvilket kunne indikere, at der havde 
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været problemer med bilen. Vidnet har indleveret nøglen til Betfjord for 

udlæsning af nøglens data. Data logges i nøglen ved, at når man tænder bilen, 

kommunikerer nøglen med bilens ur, og den dato logges i nøglen. Hvis datoen 

er indstillet forkert, logges den forkerte dato i nøglen. Den dato, der er logget i 

nøglen senest, er den 29. marts 2017. Deres data fra Betfjord har de fået 

valideret hos BMW. S 5 og 6 stammer fra E. Data kunne ikke printes ud, så 

taksator tog et billede med sin mobiltelefon. Datoen den 9.  

november 2014 er sidste gang, en nøgle har været hos en autoriseret BMW-

forhandler. Det var da nøgle 1, som er den, der ikke er tilvejebragt.  

Vidnet har undersøgt den faktura, der er udstedt fra Polen. De har haft en agent 

ude at tale med værkstedet, som har forklaret, at bilen havde været der i flere 

måneder, da den skulle have repareret motor. Den var blevet leveret på en 

trailer, og der fulgte nogle dele med. Den blev hentet i maj måned. Der 

medfulgte 1 original nøgle med fjernbetjening. 

Vidnet har kigget på de fremsendte teleoplysninger. Vidnet havde talt med A, 

som telefonisk havde oplyst, at han var i sommerhuset hele weekenden. De kan 

konstatere, at mobiltelefonen har bevæget sig væk fra sommerhuset den 21. juli, 

men ellers har han været i sommerhuset i hele perioden. 

Som udgangspunkt skal man bruge nøglen til at stjæle bilen. Som hovedregel 

bliver de fleste biler stjålet med brug af nøgle, ofte ved at man har efterladt en 

nøgle i bilen, eller nøglen er blevet stjålet fra huset. I denne sag er bilen ældre 

og kan anskaffes fra 10.000 eur i Tyskland. For at stjæle bilen med falsk nøgle 

kræves, at man har anskaffet sig det korrekte udstyr, en blank nøgle der passer 

præcis til denne bil, at man kan dirke bilen op, og at man tager ud i et 

sommerhusområde og koder nøglen mens der er flere mennesker til stede, alt 

sammen for at stjæle en gammel bil. Vidnet er derfor overbevist om, at bilen er 

stjålet med den nøgle, der mangler. 

Forevist nøgledata forklarede vidnet, at nøglen senest er anvendt den 11. 

september 2014 med original nøgle og ikke den 9. november 2014. Km-tallet var 

da 211.000 km. Han ved, at leasingkontrakterne sjældent er ret nøjagtige med 

angivelse af km-tallet, men han har ikke hæftet sig ved, at der i aftalen står 

212.000 km. 

Hvis batteriet har været taget ud, mener vidnet, at dato og klokkeslæt vil stå på 

00, og derefter tæller den forfra.  

Parternes synspunkter 

A har i sit påstandsdokument anført følgende: 

” Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, 
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− at sagsøger er berettiget til udbetaling fra sagsøgte på baggrund af 

sin kaskoforsikring, 

− at sagsøger har den fornødne partshabilitet, 

− at bevisbyrden for at der ikke skal ske dækning, påhviler 

Forsikring, og at denne bevisbyrde ikke er løftet i sagen, 

− at sagsøger har en kaskoforsikring hos Forsikring, og at Forsikring 

på denne baggrund er erstatningsforpligtiget til dækning af 

forsikringstagers tab, 

− at tyveri af blandt andet BMW'er frem til årgang 2011 let kan ske 

ved hjælp af software og hardware fra Polen, 

− at sagsøger ikke benyttede sin bil eller kontrollerede, at denne 

skulle være til stede fra 20. juli 2017 kl. 20:00 til den 23. juli 2017 

kl. ca. 14:15, 

− at sagsøger ikke har været i besiddelse af 'nøgle 0' på noget 

tidspunkt og således alene har haft 2 nøgler til bilen. 

− at A som forsikringstager har lidt et tab, og at Forsikring er 

forpligtiget til dækning heraf, herunder de følgeudgifter, som 

følger af A’s påstand.” 

Forsikring har i sit påstandsdokument anført følgende: 

− ” Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, 

− at sagsøger ikke er ”rette sagsøger” og ikke har partshabilitet over 

sagen, idet sagsøger ikke er ejer af den i sagen omhandlende bil, 

hvorfor sagsøger ikke har ret til udbetaling under den tegnede 

forsikring, idet en eventuel udbetaling alene vil kunne ske til 

bilens ejer, ”Leasing”, jf. herved FAL §§ 54 og 57, 

− at sagsøger i øvrigt bærer bevisbyrden for, at bilen er bortkommet 

ved en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed, som anmeldt 

af sagsøger, 

− at denne bevisbyrde er skærpet som følge af, at sagsøgers 

angivelse af alene at have været i besiddelse af én ”almindelig 

nøgle” (nøgle 0), notorisk ikke kan passe med det forhold, at 

nøgle 0 sidst blev anvendt i marts 2017, dvs. 3 måneder forud for 

det anmeldte tyveri, 
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− at bevisbyrden skærpes af, at sagsøger har oplyst aldrig at have 

været i besiddelse af bilens anden ”almindelige” nøgle (nøgle 1), 

uanset at denne nøgle ses udlæst på originalt BMW-værksted 

den 9. november 2014, hvor sagsøger havde råderet over bilen, 

og at sagsøger ikke har ønsket eller været i stand til at redegøre 

for ”skæbnen” af bilens nøgle 1, 

− at bevisbyrden skærpes af, at sagsøger ikke i øvrigt har redegjort 

for de nærmere omstændigheder ved det anmeldte tyveri af 

bilen, herunder om der var spor efter tyveri af bilen, som skulle 

kunne sandsynliggøre, 

− at bilen ikke var borttaget med rette nøgle, 

− at det i den forbindelse har formodningen imod sig, at ukendte 

gerningsmænd skulle have indfundet sig på sagsøgers 

sommerhusadresse i ”Vej2”, ”By1”, for der – midt i højsæsonen – 

på en sommerhusvej på et ukendt tidspunkt mellem den 20. og 

23. juli 2017, hvor sagsøger og dennes gæster øjensynligt befandt 

sig i sommerhuset at borttage den ældre BMW X5 med højt 

kilometertal ved ukendt metode, 

− at sagsøgers mobiltelefon om eftermiddagen den 21. juli 2017 går 

på telemaster beliggende ved ”By3”, hvilket ikke stemmer 

overens med sagsøgers oplysning til sagsøgte om, at han hele 

weekenden har befundet sig i sommerhuset i ”By1”, hvortil 

bemærkes, at sagsøger har bevæget sig med en hastighed 

mellem de forskellige mastepositioner, som udelukker at dette er 

sket til fods, 

− at det må anses for mere end bemærkelsesværdigt, at sagsøger 

ikke skulle have noteret sig, om hans køretøj - som angives 

parkeret på sommerhusgrunden - var væk på tidspunkt, hvor 

sagsøger tog til eller mod ”By3” (hvilket i øvrigt er i strid med 

sagsøgers forklaring til sagsøgte), 

− at sagsøgers mobiltelefon i perioden fra klokken 13.17 den 23. juli 

2017 gik på en telemast i ”By3”, hvorefter sagsøger bevægede sig 

mod det nordlige hovedstadsområde, og først var tilbage i 

området omkring ”By1” klokken 14.22, 

 

− at dette skærper sagsøgers bevisbyrde, når henses til, at det af 

sagens bilag 2 fremgår, at sagsøger i sin anmeldelse til politiet 
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anførte, at tyveriet af bilen skulle være sket i perioden 20. juli 

2017 klokken 20.00 til 23. juli 2017 klokken 14.00, 

− at bevisbyrden i øvrigt skærpes af, at sagsøger på mindst to 

tidspunkter i det af sagsøger oplyste gerningstidsrum mellem 20. 

juli 2017 klokken 20.00 til 23. juli 2017 klokken 14.00, forlod det 

område i ”By1”, der var dækket af mobilmasterne ved adressen 

”Vej1”, 

− at det på denne baggrund må anses for overvejende sandsynligt, 

at bilen er bortkommet ved anvendelse af nøgle nr. 1, og/eller 

andre omstændigheder, som sagsøger ikke har redegjort for, idet 

sagsøgte igen fremhæver, at sagsøger bærer bevisbyrden for, at 

bilen er bortkommet ved et tyveri, 

− at sagsøgers krav i det hele er udokumenteret, hvorfor opgørelsen 

bestrides, 

− at det fremgår af tillægsaftalen fremlagt som bilag F, at 

leasingtager ved leasingaftalens udløb den 21. oktober 2017 

skulle anvise en CVR-registreret tredjemand til bilen, som 

herefter kunne købe denne for kr. 25.000. inkl. moms, hvorfor 

sagsøgers krav om erstatning ikke kan overstige dette beløb, og 

alene i øvrigt kan udgøre den under leasingaftalen nedskrevne 

værdi per skadetidspunktet, som ikke kan formodes at overstige 

kr. 30.000, når henses til, at bilens anvisningspris per oktober 

2016 var aftalt til kr. 37.500, 

 

− at sagsøger ikke er berettiget til erstatning for udgifter til 

erstatningskøretøj, idet dette ikke er omfattet af den tegnede 

police, og idet eventuel kompensation for sagsøgtes påståede 

uberettigede manglende udbetaling af erstatning sker via 

forrentning efter FAL § 24, 

− at sagsøger ikke kan kræve erstatning for omkostninger til 

”korrespondance/telefonsamtaler”, allerede fordi sådanne poster 

ikke er omfattet af forsikringen, og idet kravet i øvrigt i det hele 

er udokumenteret.” 

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse 

af sagen. 
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Rettens begrundelse og resultat 

Forsikring har under sagen gjort gældende, at A ikke har partshabilitet.  

Den i sagen omhandlede bil er forsikringsdækket og tilhørte ”Leasing” på 

tidspunktet for tyveriet, anmeldelsen og forsikringsselskabets afvisning af 

kravet. A har ikke fremlagt dokumentation for, at han har overtaget kravet mod 

Forsikring fra ”Leasing”. Det er derfor ikke godtgjort, at A er berettiget til 

erstatning for tyveri af bilen. 

Forsikring frifindes derfor. 

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning 

af advokatudgift med 25.000 kr. Det er oplyst, at Forsikring er momsregistreret. 

THI KENDES FOR RET: 

Forsikring frifindes.  

A skal betale 25.000 kr. i sagsomkostninger til Forsikring. Beløbet skal betales 

inden 14 dage. 

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a. 



 

 

Vejledning 

 

Retten har afsagt dom i sagen.  

Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du som udgangspunkt anke dommen 

til landsretten. Hvis du kun er utilfreds med dommens afgørelse om 

sagsomkostninger, kan du kære denne del af afgørelsen til landsretten.  

Ikke alle afgørelser kan ankes eller kæres 

Dommen kan kun ankes, hvis forskellen mellem byrettens dom og det resultat, 

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 omkostningsafgørelsen kun kæres, hvis du får 

tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. 

Frister for at anke og kære 

Fristen for at anke er 4 uger fra dommens afsigelse. Hvis du ikke kan anke uden 

en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, skal du indlevere en ansøgning til 

Procesbevillingsnævnet inden 4 uger.  

Fristen for at kære omkostningsafgørelsen er 2 uger fra dommens afsigelse. 

Hvis du ikke kan kære afgørelsen uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, 

skal du indlevere en ansøgning til Procesbevillingsnævnet inden 2 uger.   

Sådan gør du, hvis du vil anke eller kære 

Du kan anke dommen på minretssag.dk ved at trykke på knappen ”Opret 

appel” og derefter vælge ”Anke” og følge vejledningen der. Hvis du vil kære 

omkostningsafgørelsen, skal du vælge ”Kære” og følge vejledningen der.  



 

Hvis du ønsker at søge tilladelse til anke eller kære hos Procesbevillingsnævnet, 

skal du indlevere din ansøgning til Procesbevillingsnævnet. Du kan ikke indle- 
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vere ansøgningen på minretssag.dk. Du kan få mere vejledning om, hvordan 

du søger tilladelse hos Procesbevillingsnævnet på domstol.dk.    


