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KAPITEL 5 
 

FORENINGENS ERSTATNINGSPLIGT, 
ALMINDELIGE REGLER, 

UDGIFTER 
TIL REDNINGSFORANSTALTNINGER 

 
 

 § 23. Foreningens erstatningspligt. 
 § 24. Årsagsforbindelse. 
 § 25. Samvirke mellem flere skadesårsager. 
 § 26. Bevisførelse for skaden. 
 § 27. Skadens anmeldelse. 
 § 28. Skadens taksation. 
 § 29. Beddingsudgifter. 
 § 30. Maksimum for erstatning. 
 § 31. Erstatning fra tredjemand. 
 § 32. Bjærgning m.v. 
 § 33. Opofrelse. 
 § 34. Havarigrosse. 
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Alm. havari § 23. 
 For så vidt undtagelse ikke er 

gjort, erstatter foreningen: 
 23.1. Skader, som ved en 

ulykkelig hændelse rammer et 
forsikret fartøj på søen, i havn 
eller på bedding. 

 Forsikringen dækker således 
skader, der er forårsaget af 
ildsvåde, eksplosion eller af 
udefra kommende påvirkning, 
så som ved sø, storm eller 
andet uvejr, ved stranding, 
grundstødning, skibbrud, 
kæntring eller sammenstød. 

Fyrskader 23.2. Skader, der opstår ved, 
at et træfartøjs skrog angribes 
af svamp (”fyr”). 

Indbrudstyveri 23.3. Skader og tab, der un-
der forsøg på indbrud eller 
under indbrudstyveri i forsvar-
ligt aflåste skibsrum forårsa-
ges på et fartøj og dets ma-
skineri eller på forsikrede re-
servedele, inventar, instru-
menter og elektronisk udstyr, 
eller som under tyveri forår-
sages på dets redningsflåde. 

 Påhængsmotorer der er tyve-
risikret iht. § 22.7. 

Ansvarsskader 23.4. Et forsikret fartøjs an-
svar for skade, der er forvoldt 
over for tredjemand dækkes i 
overensstemmelse med de i 
kap. 8 indeholdte regler. 

Fiske- 
redskaber m.v. 23.5. De gældende regler for 

erstatning for skade på fiske-
redskaber og ankergrejer og 
for skader forårsaget af fiske-
redskaber og ankergrejer er 
indeholdt i kap. 9. 

Tidstab og ska- 
der på ladning 23.6. Erstatning for tidstab i 

forbindelse med et fartøjs re-
paration og erstatning for 
skade på ladning ydes i over-
ensstemmelse med de i kap. 
10 og 11 indeholdte regler. 

 
Årsags- § 24. 
forbindelse 24.1. Foreningen er erstat-

ningspligtig over for sikrede 
for ulykkelige hændelser, som 
indtræffer i forsikringstiden, og 

som er omfattet af forsikrin-
gen. 

 24.2. Havde fartøjet ved be-
gyndelsen eller udløbet af 
dets forsikring en skade, som 
på det tidspunkt var ukendt, 
anses denne skade som en 
skade, der har ramt fartøjet på 
det tidspunkt, hvor den bliver 
kendt. 

Samvirke 
mellem flere § 25. 
skadesårsager 25.1. Hvis en skade eller et 

tab er forårsaget af flere årsa-
ger, og én eller flere af disse 
ikke er dækket af forsikringen, 
fordeles tabet forholdsmæs-
sigt på de enkelte årsager ef-
ter den indflydelse, hver af 
dem må antages at have øvet 
på skadens indtræden og på 
dens omfang. 

 25.2. Foreningen svarer kun 
for den del af tabet, som bliver 
henført til de skadesårsager, 
som er omfattet af forenin-
gens ansvar. 

 
Bevisførelse § 26. 
 Den sikrede har bevisbyrden 

for, at han har lidt et tab, der 
er omfattet af forsikringen og 
for tabets omfang. 

 
Anmeldelse § 27.  
af skade 27.1. Når en skade er indtruf-

fet eller kan befrygtes at være 
ved at indtræffe, skal sikrede 
eller fartøjets fører straks an-
melde skaden over for for-
eningen og så vidt muligt råd-
føre sig med foreningen om, 
hvad der bør foretages. 

 27.2. Sikrede og fartøjets 
fører skal, efter bedste evne, 
afværge og begrænse skaden 
og værne om foreningens in-
teresser. 

 
Taksation § 28. 
 28.1. Når skaden er anmeldt, 

skal sikrede – forinden repa-
ration iværksættes – lade for-
eningen besigtige fartøjet og 
taksere skadens omfang i 
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overensstemmelse med de i 
v. kap. 8 indeholdte regler. 

 28.2. Foreningen kan kræve, 
at der bliver indhentet tilbud 
på reparationsarbejdernes ud-
førelse fra flere af foreningen 
anviste reparatører. 

 Hvis sikrede ikke indhenter 
sådanne tilbud, kan forenin-
gen gøre dette. 

 28.3. Sikrede bestemmer, 
hvilken reparatør der skal an-
vendes, men foreningens an-
svar for omkostninger ved re-
parationen er begrænset til 
det takserede beløb eller til 
det laveste af de indhentede 
tilbud. 

 
Beddings- § 29. 
udgifter 29.1. Foreningen erstatter 

udgifterne ved et forsikret far-
tøjs beddingssætning, når far-
tøjet er beskadiget i et sådant 
omfang, at det straks bør 
beddingssættes, eller når det 
vil medføre yderligere skader, 
hvis en reparation udsættes. 

 29.2. Når der i øvrigt under et 
fartøjs henstående på bed-
ding tillige repareres skader, 
der er omfattet af foreningens 
erstatningspligt, betaler sikre-
de selv udgifterne ved bed-
dingssætningen. 

 29.3. Beddingsleje, der er 
fælles for rederi- og forsik-
ringsreparationer, deles for-
holdsmæssigt imellem for-
eningen og sikrede. 

 
Maksimum for § 30. 
erstatning Foreningens erstatningspligt 

kan ikke overstige fartøjets 
forsikringssum eller den for 
fartøjet eventuelt fastsatte to-
talforlisklausul. 

 
Erstatning fra § 31. 
tredjemand 31.1. Kan sikrede kræve, at 

tredjemand erstatter skaden, 
indtræder foreningen ved ud-
betaling af erstatningen i sik-
redes ret imod skadevolderen. 

 31.2. Sikrede skal i sådanne 
tilfælde træffe de til sikring og 
gennemførelse af kravet nød-
vendige foranstaltninger, her-
under drage omsorg for, at 
skaden, inden reparationens 
iværksættelse, kan besigtiges 
af foreningen og af tredje-
mand. 

 31.3. Foreningens erstat-
ningsansvar nedsættes eller 
bortfalder i det omfang, for-
eningen afskæres fra at gø- re 
ansvar gældende mod tred-
jemand som følge af, at sikre-
de har tilsidesat sine pligter 
iht. stk. 2 eller som følge af, at 
sikrede har fraskrevet sig sin 
ret over for skadevolderen. 

 31.4. Foreningen erstatter dog 
tidstab efter kap. 10, selv om 
sikrede har fraskrevet sig sin 
ret til at gøre ansvar for tids-
tab gældende over for skade-
volder. 

 
 Omkostninger ved redningsfor-

anstaltninger, der kan dækkes, 
uanset at det i § 30 nævnte mak-
simum for erstatning overskrides: 

 
Bjærgning og § 32. 
bugsering 32.1. Omkostninger, ved at et 

nødstedt fartøj bjærges eller 
bugseres til nærmeste havn, 
godtgøres efter omstændig-
hederne helt eller delvis ifølge 
bestyrelsens vedtagelse. 

 32.2. Godtgørelsen vil normalt 
blive beregnet på grundlag af 
en imellem de gensidige 
skibsforsikringsforeninger 
indgået aftale om standard-
skala vedrørende bugsering.  

 
Opofrelse § 33. 
 Er der uden for havarigrosse 

tilfælde gjort opofrelse for at 
redde et forsikret fartøj fra en 
fare eller for at begrænse en 
skade, der er omfattet af for-
sikringen, erstatter foreningen 
sådanne udgifter i det om-
fang, de efter bestyrelsens 
skøn anses forsvarlige og ri-
melige. 
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Havarigrosse § 34. 
 Havarigrosse-bidrag tilsvarer 

foreningen, for så vidt dette 
ikke overstiger det beløb, der 
falder på det forsikrede fartøj 
efter lovliggjort dispache. 


