
 

 

RETTEN I HORSENS DOM 

afsagt den 6. november 2018 

 

Sag: 

A 

 

mod 

Forsikring 

 

Denne afgørelse er truffet af dommer Malene Værum Westmark. 

Sagens baggrund og parternes påstande 

Den 2. juni 2015 var sagsøgeren, A, impliceret i en færdselsulykke, hvor han 

totalskadede sin bil. A havde tegnet kaskoforsikring hos sagsøgte, Forsikring, 

og denne sag, som er anlagt den 28. maj 2018, drejer sig om, hvorvidt Forsikring 

er forpligtet til at udbetale erstatning for skaderne på bilen. Sagen angår i den 

forbindelse nærmere spørgsmålet om, hvorvidt A har udvist grov uagtsomhed.  

Sagsøgeren, A, har fremsat følgende påstand: Forsikring skal til A betale 

95.000,00 kr. med procesrente fra den 28. maj 2018 af 95.000,00 kr. 

Sagsøgte, Forsikring, har fremsat påstand om frifindelse  

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 

218 a, men indeholder dog en gengivelse af de afgivne forklaringer.  
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I 2015 vedtog sagsøgeren et bødeforlæg på 6.000 kr. for overtrædelse af  

” Færdselslovens § 118, jf. § 3, stk. 1 og § 9, stk. 1 og stk. 2 nr. 2 og 6,  

Ved tirsdag den 2.juni 2015 kl. 22.07 at have ført personbil [reg.nr.1] ad 

[vej1] mod syd uden at optræde hensynsfuldt og udvise 

agtpågivenhed, så der ikke opstod fare eller forvoldes skade eller 

ulempe for andre, idet han mistede herredømmet over bilen, der kørte 

ind i en have og efterfølgende rullede rundt i luften og endte på 

kørebanen ud for [vej1] 14, ovenpå den parkerede personbil, [reg.nr.2], 

med materiel skade til følge, hvorefter han løb fra stedet uden at 

deltage i de foranstaltninger, som uheldet gav anledning til, ligesom 

han undlod at underrette skadelidte eller politiet om uheldet.” 

Den 1. marts 2017 traf Ankenævnet for Forsikring afgørelse i sagen. Af 

kendelsen fremgår blandt andet:  

”…  

Nævnet udtaler 

Klageren kræver, at selskabet skal yde dækning for den forsikrede bil, 

der blev beskadiget ved et færdselsuheld den 2/6 2015. Det fremgår af 

sagen, at klagen var impliceret i et solouheld, hvor han mistede 

herredømmet over bilen, som ramte en stensætning og 2 lysmaster, 

mens den rullede rundt et par gange, inden den landede på et andet 

køretøj, som holdt parkeret på vejen.  

Selskabet har gjort gældende, at klageren har handlet groft uagtsomt i 

forbindelse med skadens indtræden, og at han som følge heraf ikke er 

berettiget til dækning. 

… 

Nævnet lægger efter en gennemgang af sagen til grund, at klageren 

umiddelbart forud for skadens indtræden kørte med en fart med 

mindst 86 km/t som anslået i DanCrash rapporten af 25/8 2015. Nævnet 

har blandt andet lagt vægt på oplysningerne om ulykken og skaderne, 

der må antages at forudsætte en ikke ubetydelig hastighed. 

  

Nævnet lægger videre til grund, at skaden indtrådte kort efter klageren 

var kørt forbi et byskilt, hvor hastighedsbegrænsningen skiftede fra 80 

km/t til 50 km/t.  

Nævnet finder efter en gennemgang af sagen ikke grundlag for at 

kritisere selskabets afslag på dækning med henvisning til, at klageren 

har fremkaldt forsikringsbegivenheden ved grov uagtsomhed. 

Nævnet har blandt andet lagt vægt på såvel vidneforklaringerne som den 

tekniske undersøgelse, der samstemmende viser, at klageren kørte ind i 
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byzonen med en langt højere hastighed end de tilladte 50 km/t. Nævnet 

har også lagt vægt på oplysningerne om, at vejen - hvor skaden skete - kun 

var 4 meter bred, og at der på begge sider af vejen var huse, hvilket tilsiger, 

at klageren med den høje fart har kørt groft uforsvarligt. Nævnet har 

endvidere lagt vægt på, at uheldet skete på en mørk strækning, og at det 

regnede. Nævnet henviser endvidere til sin afgørelse i sag 79275.  

Det af klageren anførte kan ikke føre til andet resultat. Som 

følge heraf  

b e s t e m m e s: 

Klageren får ikke medhold. 

…” 

Oplysningerne i sagen 

Parterne er enige om erstatningens størrelse, ligesom der er enighed om, at det 

påhviler Forsikring, at A har handlet groft uagtsomt.  

Forklaringer 

A har forklaret, at han er 26 år og kører slamsuger, hvilket han har gjort i snart 5 

år. Han har haft kørekort, siden han var 18 år og havde derfor på 

ulykkestidspunktet haft kørekort i 4-5 år. Den pågældende aften kørte han mod 

nord ad [vej1]. Han havde forinden besøgt sin bror. Han har et par gange 

tidligere kørt på denne strækning, men han vil ikke sige, at han kendte vejens 

forløb. Ulykken skete om aftenen ved 22-tiden. Det var mørkt, og det regnede, 

men man kunne sagtens se noget. Vejen var våd. Han havde lys på bilen. Han 

kan ikke huske, at han mødte modkørende biler, da han kørte ad [vej1]. Han 

havde ikke drukket alkohol, mens han var hos sin bror, og han havde heller 

ikke taget stoffer.  

Ind mod [by1] kørte han ca. 90 km i timen. Han kørte ikke og ”holdt øje med 

hastigheden”, men han havde kigget ned på hastighedsmåleren, så han er 

forholdsvis sikker på denne hastighed. Da han nærmede sig [by1], begyndte 

han at bremse ned ved at trykke på bremsen. Dette var ca. 5-10 meter før 

byskiltet.  Hensigten var at sætte farten ned gennem byen. Han trykkede på 

bremsen med ”normal” styrke. Bilen begyndte at skride med bagenden ud mod 

højre, da han kom til det sted på vejen, hvor der var lagt nyt asfalt, og han 

trykkede da mere på bremsen. Han gætter på, at årsagen til, at bilen skred ud, 

var regn og ny asfalt, idet dette bevirker en oliefilm. Da bilen begyndte at 

skride, prøvede han at kontrastyre, men da muren nærmede sig, kunne han 

konstatere, at han ikke kunne nå at bremse, og han ”satte sig i spænd”. Han 

trykkede på bremsen gennem hele forløbet. Han ramte muren skråt/sidelæns og 

slog hovedet ind i sideruden. Han kan ikke rigtigt huske, hvad der herefter 
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skete. Det næste, han kan huske, var, at han næsten var hjemme hos sin bror. 

Han husker ikke, hvordan han kom ud af bilen. Han kan ikke forklare, hvorfor 

han forlod stedet, idet han ikke rigtigt kan huske det. Han havde slået hovedet 

og var ”i chok”. Han kan først huske noget igen fra det tidspunkt, hvor han var 

på vej ud på en mark tæt ved sin bror. Han havde ondt i hovedet.  

Da han kom hen til sin bror, sagde han, at han var kørt galt. Hans telefon var 

”gået død”. Han tænkte ikke på at låne en telefon, hvilket han nok godt kunne 

have gjort. Han og hans bror talte kort sammen og blev enige om, at de bare 

skulle sove. Han kunne dog ikke sove, da han var chokeret. Næste morgen 

havde han ondt i hovedet og kroppen, og han sagde til sin bror, at de skulle 

køre til politiet. Han var stadig chokeret, men ikke så meget som aftenen inden. 

Han og hans bror kørte til [by2] Politi, men politistationen var lukket, og de 

kørte da til [by3] Politistation, som kontaktede [by2] Politi, som han fik i røret. 

Han aftale med politiet i [by2], at han skulle kontakte dem, når han havde været 

på sygehuset. På hospitalet fik han at vide, at han havde fået hjernerystelse. 

Dette døjer han ikke med længere. Han kontaktede herefter [by2] Politi, som 

skrev den afhøringsrapport, der er fremlagt i sagen. 

Han og hans bror har et rimelig tæt forhold, og han besøger ham jævnligt, men 

han kørte ikke tit denne vej, som faktisk er en omvej. Han kørte denne vej for at 

se noget nyt. Når han i anmeldelsen til forsikringsselskabet angiver, at han 

kørte med 50-60 km i timen, mens han til politiet har angivet en hastighed på 90 

km i timen, skyldes det, at hastigheden i anmeldelsen er den hastighed, han 

tænkte, han havde haft, da han ramte muren, idet han forestiller sig, at han må 

have nået at miste noget af sin fart ved at bremse i forhold til de 90 km i timen. 

Han kan bekræfte, at han vedtog et bødeforlæg. 

Parternes synspunkter 

A har i sit påstandsdokument anført følgende: 

”… 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at der er 

indtrådt en forsikringsbegivenhed i form af en trafikulykke. Det er her 

efter op til sagsøgte at godtgøre, at ulykken skulle være sket som følge 

af grov uagtsomhed, og denne bevisbyrde er ikke løftet.  

Sagsøger kørte efter sine egne oplysninger ca. 90 km/t på [vej1]. Dette 

stemmer overens med de beregnede hastigheder ved DanCrash på 85-

86 km/t, jf. bilag 6 og 7. På vejstrækningen var der en højeste tilladt 

hastighed på 80 km/t. Den ganske beskedne hastighedsoverskridelse er 

ikke groft uagtsom.  

Kort efter en bakketop kom sagsøger til byskiltet til [by1], hvor 

hastighedsgrænsen var 50 km/t. I overensstemmelse med dette 
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bremsede sagsøger for at mindske sin fart til det tilladte gennem byen. 

Sagsøger mistede kontrollen over bilen, da han bremsede for at sætte 

farten ned i forbindelse med at han kørte ind i [by1]. Dette er forklaret 

af sagsøger gennem hele forløbet, ligesom det også er lagt til grund i 

politirapporten fra Politiet, jf. bilag 2, side 1.  

Der er dermed dokumentation for, at sagsøger ikke havde nogen 

intention om at køre igennem [by1] med en hastighed på 80-90 km/t. 

Det forhold, at vejbanen var uventet glat på grund af ny asfalt 

kombineret med regnvejr, var årsagen til, at sagsøger mistede 

kontrollen over bilen, da han bremsede. Henset til at der ikke var nogen 

advarselsskilte, der informerede om den nylagte asfalt, kan dette 

forhold ikke betragtes som værende groft uagtsomt.  

Ved selve bremsemanøvren skred bilen ud på grund af den glatte 

vejbane, og sagsøger mistede herredømmet over den. Herefter havde 

sagsøger ikke længere kontrol over bilen og var blot passager i den 

resterende del af ulykken. Det gøres endvidere gældende, at det alene 

er sagsøgers handlinger frem til han mistede herredømmet over bilen, 

der er relevante i forbindelse med vurderingen af, om den indtrådte 

trafikulykke skulle være fremkaldt ved grov uagtsomhed eller ej.  

Sagsøgers handlinger, hvor han kørte på en landevej med 80-90 km/t og 

ville bremse, da han nåede til en byzone, indebar ikke en så indlysende 

fare for en trafikulykke, at det kan karakteriseres som grov 

uagtsomhed.  

Samlet set fastholdes det derfor, at sagsøgte ikke har løftet bevisbyrden 

for at forsikringsbegivenheden skulle være fremkaldt ved en 

uagtsomhed, der kan betegnes som grov.  

Det forhold, at sagsøger har betalt en bøde for overtrædelse af 

Færdselsloven bevirker ingen ændringer heri. 

…” 

Forsikring har i sit påstandsdokument anført følgende: 

”… 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, 

at  sagsøgte bærer bevisbyrden for, at forsikringsbegivenheden er 

fremkaldt ved grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens § 18, 

stk. 2, og at denne bevisbyrde er løftet, 
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at  der ved vurderingen heraf må lægges vægt på, at sagsøger førte sin 

bil ind i [by1] (byzone) med en hastighed på mindst 86 km/t (og 

altså dermed en hastighedsoverskridelse på næsten 75%) uanset 

vejbanens karakter og det forhold, at sagsøger var fuldt ud bekendt 

med forholdene på stedet, 

at  skaderne på sagsøgers bil (og tingskaderne forvoldt på og ved huse 

i [by1]) samt vidneforklaringerne fra B og C bekræfter, at sagsøger 

kørte med en hastighed, der væsentlig oversteg det tilladte og det 

forsvarlige efter forholdene, 

at  sagsøger med vedtagelsen af bødeforlægget har erkendt ikke at 

have ageret hensynsfuldt, og at have udvist manglende 

agtpågivenhed ved sin kørsel, hvorved fremhæves, at sagsøgers 

kørsel med høj hastighed i mørke i byzone og på våd vej uden at 

agere hensynsfuldt og uden at udvise agtpågivenhed indebærer en 

indlysende fare for uheld som det skete, 

at  der ved vurderingen af beviskravet må lægges vægt på, at sagsøger 

umiddelbart efter uheldet valgte af stikke af fra stedet uden 

anmeldelse af uheldet til alarmcentralen, og i stedet valgte at 

overnatte hos sin bror, 

at  sagsøgte som følge heraf har løftet bevisbyrden for, at 

hovedårsagen til det indtrådte uheld er den af sagsøger udviste 

grove uagtsomhed, hvorfor sagsøgte har været berettiget til at 

afvise at betale erstatning, hvorfor sagsøgte skal frifindes for den 

nedlagte påstand. 

…” 

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse 

af sagen. 

  

Rettens begrundelse og resultat 

Efter bevisførelsen, herunder navnlig Dan Crashs rapport, hvoraf fremgår, at en 

simuleret beregnet hastighed på 96 km i timen vurderes som den mest 

sandsynlige, og at hastigheden manuelt kan beregnes til 86 km i timen, 

sammenholdt med vidnernes forklaringer i politirapporten samt oplysninger 

over for Forsikring, lægger retten til grund, at tiltalte umiddelbart forud for 

skadens indtræden kørte med en hastighed på mindst 86 km i timen.  

Skaden skete om aftenen, hvor det var mørkt, og kort efter det sted, hvor A 

passerede et byskilt, og hvor hastighedsbegrænsningen skiftede fra 80 km til 50 

km i timen. Det er oplyst, at det regnede på skadestidspunktet, at vejen var fire 

meter bred, og at to biler ikke ville kunne passere hinanden, uden at mindst et 
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af disse køretøjer skulle ud i rabatten, og at der på det sted, hvor skaden skete, 

var huse på begge sider af vejen.  

 

Efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen finder retten, at det er 

godtgjort, at A ved sin kørsel med den ovenfor angivne hastighed på et sted, 

hvor hastighedsbegrænsningen var 50 km i timen, sammenholdt med 

oplysningerne om vejforløbet, vejret og sigtbarheden, har udvist grov 

uagtsomhed. Det bemærkes, at det anførte om nylagt asfalt, som der ikke 

foreligger nærmere oplysninger om, ikke kan føre til et andet resultat.  

Som følge heraf tages Forsikrings frifindelsespåstand til følge.  

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

af advokatudgift med 24.000 kr. Det er oplyst, at Forsikring er momsregistreret. 

THI KENDES FOR RET: 

Forsikring frifindes.  

           

A skal til Forsikring inden 14 dage betale sagsomkostninger med 24.000 kr. 

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.  

http://www.minretssag.dk/
http://www.minretssag.dk/


 

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.    

Du kan få mere vejledning blandt andet om retsafgift på domstol.dk.  

http://www.minretssag.dk/
http://www.minretssag.dk/
http://domstol.dk/
http://domstol.dk/
http://www.domstol.dk/
http://www.domstol.dk/


 

 


