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KAPITEL 8 
 

OM ANSVAR OVER FOR TREDJEMAND 
 
 

 § 47. Ansvarsskader, ansvar for vrag. 
 § 48. Personskader. 
 § 49. Tab af personlige ejendele. 
 § 50. Begrænsning. 
 § 51. Procesomkostninger og sikkerhedsstillelse 
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Ansvarsskader § 47. 
 47.1. Selvom forsikrings-

summen overskrides, til-
svarer foreningen, hvad 
en sikret skal udrede til 
tredjemand i erstatning for 
skade forvoldt ved brugen 
af fartøjet og ved det med 
fartøjet udøvede fiskeri. 

Ansvar for vrag 47.2. Foreningen tilsvarer 
derunder sikredes nød-
vendige udgifter i anled-
ning af krav om hævning, 
fjernelse, ødelæggelse el-
ler uskadeliggørelse af et 
forsikret skib, der er sun-
ket, strandet, forladt eller 
slået til vrag og af, hvad 
der er eller har været om-
bord på et sådant fartøj. 

 
Personskader § 48. 
 Bliver sikrede som ejer af 

et forsikret fartøj ved et u-
agtsomt forhold ansvarlig 
for skade på person, sva-
rer foreningen ikke for en 
sådan skade i det omfang, 
skadelidte er dækket af 
anden forsikring. 

 
Tab af person- § 49. 
lige ejendele 49.1.  Såfremt en sikret 

som følge af et forsikret 
fartøjs forlis eller andet 
havari er pligtig til at yde 
erstatning for tab eller be-
skadigelse af besætnin-
gens ombordværende 
ejendele, godtgør forenin-
gen tillige sådanne erstat-
ningsbeløb efter tabenes 
beviselige værdi, dog 
højst med kr. 5.400 pr. 
person. 

 49.2. Det i stk. 1 nævnte 
maksimale erstatningsbe-
løb, der svarer til et regu-
leringspristal med januar 
1980 = 100, reguleres i 
overensstemmelse med 
det på forlistidspunktet 
senest offentliggjorte re-
guleringspristal. 

 49.3. Efter samme regel 
ydes erstatning til den sik-
rede, når denne er forhy-

ret ombord og har fået 
beskadiget ejendele ved 
havariet. 

 
Begrænsning § 50. 
 50.1. Foreningens tilsvar 

overfor sikredes tredje-
mandsansvar er begræn-
set til det skadevoldende 
fartøjs rederansvarsbe-
grænsningsbeløb med til-
læg af renter og nødven-
dige sagsomkostninger, 
jvf. § 51. 

 50.2. Foreningen svarer i 
øvrigt ikke for sikredes 
ansvar i videre omfang 
end angivet i §§ 47-49 og 
ej heller for sådanne for-
hold, som ikke er omfattet 
af forsikringen iht. kap. 12. 

 
Proces- 
omkostninger  
og sikker- § 51. 
hedsstillelse 51.1. Foreningen betaler 

efter bestyrelsens skøn de 
nødvendige omkostninger 
ved retssag, voldgift eller 
forligshandlinger i en sag, 
der rejses imod et rederi 
om de i dette kapitel 
nævnte krav. 

 51.2. Foreningen kan 
endvidere stille sikkerhed 
for at afværge arrest i et 
forsikret fartøj i anledning 
af et af forsikringen omfat-
tet erstatningsansvar, dog 
ikke for et større beløb 
end foreningen må anta-
ges at skulle udrede.  

 


