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Sammanfattning 
Det finns en reglerad företeelse som kallas dubbelförsäkring. Dubbelförsäkring är reglerad i 6 

kap. 4 § försäkringsavtalslagen (FAL) och avser en situation när samma intresse är försäkrat 

mot samma risk av flera försäkringsgivare. Samma intresse är ett omdiskuterat rekvisit eftersom 

det inte är klarlagt vilket intresse som ska anses vara samma. Det har således uppstått oenigheter 

i frågan huruvida två eller fler olika försäkringstagare kan ha försäkrat samma intresse, alltså 

vara dubbelförsäkrade. Jag har kommit fram till två eller fler försäkringstagare kan vara 

dubbelförsäkrade, detta har jag kommit fram till genom att ha undersökt olika rättskällor som 

förklarar begreppen intresse, samma intresse och dubbelförsäkring. Slutsatsen speglar hur FAL 

har tillämpats i praktiken, i underrättspraxis och i rättspraxis, samt hur dubbelförsäkringens 

innebörd har uppfattats av försäkringsbolagen. Emellertid finns det delar av 

dubbelförsäkringsreglerna i FAL som indikerar att flera försäkringstagare inte kan vara 

dubbelförsäkrade, vilket är en svaghet i lagstiftningen. 

 

Enligt 6 kap. 4 § FAL ska de försäkringsbolag som har dubbelförsäkrat ett försäkringsfall i en 

dubbelförsäkringssituation dela på skyldigheten att utge försäkringsersättning. Uppdelningen 

av ansvaret ska enligt FAL ske i förhållande till det ansvarsbelopp som de har åtagit sig enligt 

försäkringsvillkoren. Denna reglering är dispositiv och försäkringsbolagen kan avtala om hur 

ansvaret att utge försäkringsersättningen ska fördelas i samband med att en 

dubbelförsäkringssituation förekommer.  

 

Dubbelförsäkringsöverenskommelsen (DÖ) är ett exempel på ett sådant avtal; när 

försäkringsbolag har avtalat om en annan uppdelning av ansvaret att utge försäkringsersättning 

i en dubbelförsäkringssituation. DÖ är specifikt anpassad till dubbelförsäkringssituationer när 

flera försäkringstagare är dubbelförsäkrade. Till följd av ovan nämnda brist i FAL har jag i 

uppsatsen gett förslag på hur FAL skulle kunna förändras genom att införa regleringen om 

uppdelningen av ansvaret enligt DÖ som en ny del av FAL:s dubbelförsäkringsreglering. Det 

skulle innebära att FAL även skulle vara anpassad att reglera dubbelförsäkringssituationer där 

två eller fler försäkringstagare är dubbelförsäkrade utan att det uppstår motstående intressen.   



 

Förkortningar 

AB 92 och AB 04  Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader 

DÖ  Dubbelförsäkringsöverenskommelsen 
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FAL  Försäkringsavtalslag (2005:104) 
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KFL   Konsumentförsäkringslag (1980:38) 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
En försäkringstagare kan ha flera olika intressen i en och samma sak. En husägare kan till 

exempel ha ett kapitalintresse1 och kan därför teckna en brandförsäkring vilket innebär att 

ägaren kan få försäkringsersättning om huset brinner. Är huset även ett hyreshus och ägaren 

vill försäkra eventuellt förlorade hyresinkomster kan ägaren även teckna en 

hyresförlustförsäkring.2 Om försäkringstagaren har tecknat båda försäkringarna innebär det inte 

att det är en dubbelförsäkringssituation, eftersom det inte är samma intresse som blivit försäkrat. 

Om försäkringstagaren däremot har tecknat två brandförsäkringar för samma hus kan en 

dubbelförsäkringssituation föreligga eftersom samma intresse har försäkrats mot samma risk.  

 

Två olika försäkringstagare kan däremot ha försäkrat var sitt intresse i samma sak, till exempel 

en huvudentreprenör med intresse i den byggnad som entreprenad sker i samtidigt som en 

underentreprenör kan ha intresse i samma byggnad. Båda parterna kan försäkra byggnaden, 

men är byggnaden dubbelförsäkrad? Har de båda försäkringstagarna försäkrat samma intresse? 

Det är inte klarlagt vad samma intresse är och därför blir följden att det inte alltid är tydligt när 

en dubbelförsäkringssituation föreligger. Detta har en påverkan på förutsebarheten; 

försäkringsbolag kan inte förutse om det har någon skyldighet att utge försäkringsersättning i 

situationer när det är oklart om det är en dubbelförsäkringssituation.     

 

Vad är således ett intresse? Försäkrat intresse är ett omdiskuterat försäkringsbegrepp och det 

finns olika uppfattningar om hur begreppet ska tolkas. Försäkrat intresse nämns i 

försäkringsavtalslagen (2005:104) (FAL), i försäkringsvillkor och i 

dubbelförsäkringsöverenskommelsen (DÖ). DÖ avtalar bort FAL:s bestämmelser om 

ansvarsfördelningen vid dubbelförsäkring eftersom FAL:s bestämmelser är dispositiva. De 

flesta försäkringsbolag på den svenska marknaden är anslutna till DÖ.3 

 

Regleringen av dubbelförsäkring finns i 6 kap. 4 § FAL och ska tillämpas av försäkringsgivarna 

eftersom regleringens syfte är att fördela ansvaret mellan försäkringsgivarna vid ett 

                                                
1 Begreppet kapitalintresse finns förklarat i avsnitt 2.1.  
2 Hellner, Jan, Försäkringsrätt, 1994[1965], s. 213.  
3 Dubbelförsäkringsöverenskommelse – företag, 2005, (bilaga1).  
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försäkringsfall när en dubbelförsäkringssituation föreligger. Dubbelförsäkring är ett 

omdiskuterat begrepp vilket beror på att det inte är tydligt om det kan finnas fler än en 

försäkringstagare i en dubbelförsäkringssituation. Detta leder till tvister mellan 

försäkringsbolag huruvida en dubbelförsäkringssituation föreligger eller inte. Denna fråga har 

utretts i några rättsfall och även diskuterats i doktrin över åren men det framkommer ingen 

entydig bild av rättsläget. Dessa rättsfall och denna doktrin kommer att presenteras i uppsatsen 

för att belysa komplexiteten av rättsläget. 

 

1.2 Syfte 
Uppsatsens fokus är att utreda vad som är samma intresse. Det har betydelse för vilka 

försäkringsfall som är dubbelförsäkringssituationer. I uppsatsen utreds också vilka andra 

omständigheter som kan avgöra om det vid ett försäkringsfall föreligger en 

dubbelförsäkringssituation. Syftet med denna uppsats är att utreda om två eller fler 

försäkringstagare kan vara dubbelförsäkrade. Det finns inkonsekventa regleringar i FAL som 

inte ger en entydig uppfattning om det är möjligt för två eller flera försäkringstagare att vara 

dubbelförsäkrade. Dessutom framkommer olika åsikter i doktrinen huruvida det är möjligt för 

flera försäkringstagare att vara dubbelförsäkrade, vilket också mynnar ut i frågan om två 

försäkringstagare kan ha samma intresse. Denna uppsats har sin utgångspunkt i den konflikt 

som finns inom detta område.  

 

Uppsatsen behandlar även försäkring av tredje mans intresse dels eftersom rättspraxis och 

underrättspraxis inom det området diskuterar begreppet intresse, dels eftersom det är en sorts 

försäkring som kan påverka om det föreligger en dubbelförsäkringssituation. Denna uppsats 

ämnar vara till hjälp för försäkringsbolag vid skadereglering vad det gäller att göra en 

bedömning om det föreligger en dubbelförsäkringssituation.  

 

I denna uppsats görs inte någon avgränsning vad gäller vilka sorters försäkringar som kommer 

att behandlas i uppsatsen. De försäkringar som nämns är de som blir berörda i en situation när 

en dubbelförsäkringssituation förekommer eller när den omständigheten är tvistig. Uppsatsen 

kommer att behandla dels olika skadeförsäkringar som ersätter skador på egendom det vill säga 

egendomsförsäkringar, dels ansvarsförsäkringar som ersätter skadestånd till tredje man. 

Uppsatsen kan även komma att beröra olika allriskförsäkringar.  
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Utgångspunkten i denna uppsats är ämnet dubbelförsäkring och även försäkringsfall där det 

föreligger en dubbelförsäkringssituation, därför kommer fokus att ligga på 6 kap. 4 § FAL och 

dess förarbeten eftersom det är den reglering som beskriver vad dubbelförsäkring är. Det 

kommer inte att ske någon avgränsning av användning av lagreglering om dubbelförsäkring 

som inte längre är gällande det vill säga lagen (1927:77) om försäkringsavtal (GFAL) och dess 

förarbeten, dessa rättskällor är av betydelse än idag och ska därför användas i denna uppsats.  

Uppsatsen kommer att begränsas till att utreda begreppet försäkrat intresse och konceptet 

dubbelförsäkring till huvuddelen inom svensk försäkringsrätt men det kommer att användas 

nordisk litteratur i begränsad utsträckning.  

 

1.3 Problemformuleringar 
!! Kan två eller fler försäkringstagare ha samma försäkrade intresse och därmed vara 

dubbelförsäkrade? 

!! Hur borde ansvaret att utge försäkringsersättning fördelas mellan försäkringsbolagen i 

en dubbelförsäkringssituation? 

 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Rättsdogmatisk metod 
För att kunna fastställa vilka rättsregler som är gällande inom dubbelförsäkring, alltså ett de 

lege lata-resonemang används den rättsdogmatiska metoden. Enligt den rättsdogmatiska 

metoden ska uppsatsen utgå ifrån de olika rättskällorna som finns, det vill säga lagstiftning, 

rättspraxis, förarbeten och doktrin. Rättsdogmatisk metod innebär tolkning och organisering av 

gällande rätt.4 Enligt den rättsdogmatiska metoden är det rättstillämpningen som står i fokus 

och i detta fall ska det i uppsatsen utredas hur problemen med dubbelförsäkring ska behandlas 

med hänsyn till gällande rätt. I uppsatsen ska dubbelförsäkringsreglernas rekvisit diskuteras 

och granskas huruvida de går att tillämpa utan att reglerna är oförenliga med andra regler.   

 

Rent teoretiskt utgår denna uppsats ifrån dubbelförsäkringssituationer med flera 

försäkringstagare. Konkret behandlar uppsatsen rättspraxis och doktrin som berör både 

dubbelförsäkring och försäkrat intresse. Försäkrat intresse är ett centralt begrepp inom 

                                                
4 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 2018, s. 207.  
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dubbelförsäkringsregleringen men det är inte helt klart vad som är ett försäkrat intresse. Det 

finns olika uppfattningar om vad som är ett försäkrat intresse och därför är det relevant att 

inhämta många uppfattningar från både underrättspraxis och nordisk doktrin.5 Det saknas till 

stor del domar inom detta område från Högsta domstolen (HD) och därför får utredningen av 

underrättspraxis ske med en kritisk hållning eftersom domar från underinstanser kommer att 

studeras för att få ett annat perspektiv i uppsatsen. Enligt den rättsdogmatiska rättskälleläran 

kan doktrin som källa i en argumentation inge trovärdighet medan lagtext som källa inger 

formell rätt.6 I analysen fokuseras på att utreda om den gällande rätten är genomtänkt och 

harmonisk.  

 

Rättsdogmatisk metod är kritiserad av Sandgren i den mån att det ofta är svårt att veta vad som 

egentligen menas med en rättsdogmatisk metod och att en sådan metod kan ge författaren 

mindre möjlighet att använda sig av underrättspraxis och kunna diskutera de lege ferenda. 

Sandgren menar att en metod som innebär att även underrättspraxis och de lege ferenda-

resonemang används ofta felaktigt kallas för en rättsdogmatisk metod och Sandgren menar att 

ett mer passande namn för en sådan metod är rättsanalytisk metod.7   

 

1.4.2 De lege ferenda 
I denna rättsutredande uppsats söks efter problem inom dubbelförsäkringsregleringen med en 

rättsanalytisk metod och det ska diskuteras om den reglering som är gällande är utformad på 

rätt sätt. Om slutsatsen är att det behövs en förändring av dubbelförsäkringsregleringen kommer 

det att resultera i ett de lege ferenda-resonemang alltså vilken lagstiftning som vore önskvärd.8 

Den diskussionen ska ske utifrån hur tillämpningen av juridiken kan uppnå bästa resultat. 

Diskussionen ska utgå ifrån ett brett nyttjande av rättskällor och fokusera på en lösning av 

dubbelförsäkringssituationer där det finns två eller fler försäkringstagare. Målsättningen är att 

kunna komma fram till väl motiverade slutsatser i ett de lege ferenda-resonemang.9 Genom en 

juridisk argumentation ska de olika slutsatserna prövas på en del av den rättspraxis som finns 

presenterat i uppsatsen.10  

                                                
5 Kellgren, Jan & Holm, Anders, Att skriva uppsats i rättsvetenskap, 2007, s. 47.  
6 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? 1995, s. 4. 
7 Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR, 2008, s. 655.  
8 Kellgren, Jan & Holm, Anders, Att skriva uppsats i rättsvetenskap, 2007, s. 33.  
9 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 2018, s. 208–209. 
10 Kellgren, Jan & Holm, Anders, Att skriva uppsats i rättsvetenskap, 2007, s. 34. 
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1.4.3 Rättspraxis och underrättspraxis 
Rättspraxis kommer att vara det främsta hjälpmedlet när det gäller att utreda hur lagtexten, 

förarbetena och försäkringsrättslig doktrin tillämpas i praktiken, dock finns det begränsat med 

rättspraxis från högre rättsinstanser inom dubbelförsäkringsområdet. De domar som berör 

försäkrat intresse är många och kommer främst från underinstanserna, därför har det skett ett 

selektivt urval av relevant underrättspraxis för uppsatsens syfte. Domar från underinstanserna 

är inte prejudicerande men används i uppsatsen för att ge en bild av hur försäkrat intresse tolkas 

i praktiken.11   

 

1.4.4 Förarbeten 
Dubbelförsäkring finns reglerat i FAL och därför används förarbetena till FAL och GFAL12 i 

avsnittet om dubbelförsäkring och för att förklara syftet med lagstiftningen.13 Trots att GFAL 

inte är gällande rätt är förarbetena till denna lag ändå av intresse. Exempelvis i Svea hovrätts 

domskäl i Göteborgsfallet14 hänvisar hovrätten till GFAL:s förarbeten därför att domstolen ser 

ett värde i de förarbetena och eftersom förarbetena till FAL tillåter sådan tillämpning.15 Dock 

kommer användning av förarbetena till GFAL användas restriktivt i de hänseenden när 

förarbetena till FAL inte överensstämmer med förarbetena till GFAL.  

 

1.4.5 Doktrin 
I denna uppsats används den rättsdogmatiska metoden när det kommer till användning av 

doktrin. Den rättsdogmatiska metoden innebär att utredningen sker utifrån företrädelsevis 

lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin.16 Doktrinen tillför ett bidrag till den juridiska 

diskussionen och kan i vissa fall bli mer auktoritär till den grad att rekommendationerna i 

doktrinen följs trots att de står i strid med övriga rättskällor. Något som påverkar auktoriteten i 

doktrinen är dess ålder, det är viktigt att doktrinen har hunnit att bli läst av många för att kunna 

                                                
11 Van der Sluijs, Jessika, Den försäkringsrättsliga intresseprincipen i Uppsatser om 
försäkringsrättsliga regler och principer, 2018, s. 245.  
12 Lag (1927:77) om försäkringsavtal, upphävd 2006-01-01, nu gällande Försäkringsavtalslag 
(2005:104). 
13 Prop. 2003/04:150 och SOU 1925:21.  
14 Se avsnitt 3.5.1.2. 
15 Göteborgsfallet, Svea hovrätt T5636-17, s. 6.  
16 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 2013, s. 21ff. 
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genomsyra juristernas tänkande. Det är också för detta syfte viktigt att det är en bok som 

behandlar ett brett ämne för att det ökar incitamenten för att fler läser doktrinen. Naturligtvis är 

det också av vikt att doktrinen är tillförlitlig och har bra lösningar på de problem som 

presenteras.17  

 

Den äldre doktrinen inom försäkringsrätt är aktuell än idag och används i uppsatsen när det 

gäller information dels om försäkrat intresse, dels om dubbelförsäkring. Exempel på doktrin 

som kommer att användas i huvudsak för frågan om försäkrat intresse inom svensk doktrin är 

Jan Hellners Försäkringsrätt från 196518 och Föreläsningar över försäkringsavtalslagen 

skriven av Philips Hult år 193619. Den äldre doktrinen ger uttryck för de olika uppfattningarna 

inom försäkringsrätten vad gäller frågan om två eller flera försäkringstagare kan vara 

dubbelförsäkrade i samma försäkringsfall. Fler meningsskiljaktigheter i denna fråga fångas 

också upp i viss nordisk litteratur såsom Hans Jacob Bulls Forsikringsrett.20 och Preben 

Lyngsøs Dansk forsikringsret21. Även nyare doktrin används för att beskriva dubbelförsäkring 

som företeelse, såsom Bertil Bengtssons Försäkringsavtalsrätt,22 Harald Ullmans Försäkring 

och ansvarsfördelning,23 och Peter Lagerströms Företagsförsäkring24. 

 

1.4.6 Dubbelförsäkringsöverenskommelsen 
I den delen som berör dubbelförsäkring i uppsatsen ska också DÖ användas och förklaras.25 

DÖ är en överenskommelse som förenat de flesta försäkringsbolag på den svenska marknaden 

i hur en dubbelförsäkringssituation ska hanteras dem emellan och försäkringsbolagen har därför 

avtalat bort FAL:s dispositiva reglering. DÖ ger en uppfattning om hur 

dubbelförsäkringssituationer löses i praktiken mellan försäkringsbolagen. Tvister som berör 

DÖ avgörs i skiljedomstol och kan på grund av att de faller utanför offentlighetsprincipen har 

                                                
17 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 2018, s. 209.  
18 Hellner, Jan, Försäkringsrätt, 1994 [1965].  
19 Hult, Phillips, Föreläsningar över försäkringsavtalslagen, 1936. 
20 Bull, Hans Jacob, Forsikringsrett, 2008.  
21 Lyngsø, Preben, Dansk forsikringsret, 1994.  
22 Bengtsson, Bertil, Försäkringsavtalsrätt, 2015. 
23 Ullman, Harald, Försäkring och ansvarsfördelning, 2006.  
24 Lagerström, Peter, Företagsförsäkring, 2007. 
25 Dubbelförsäkringsöverenskommelse – företag, 2005, 
https://www.svenskforsakring.se/globalassets/overenskommelser/dubbelforsakringsoverenskommelse-
foretag-2005.pdf, hämtad 22 november 2018.   



 7 

de avgörandena inte utretts i denna uppsats.26 DÖ finns som bilaga 1 sist i uppsatsen, efter 

uppsatsens rättsfallsförteckning. 

 

1.4.7 Avgörande från Skadeförsäkringens villkorsnämnd 
I uppsatsen används också avgöranden från Skadeförsäkringens villkorsnämnd (SkVn). SkVn 

var en nämnd som avgjorde tvister mellan försäkringsbolag när oenigheter vad gäller 

försäkringsvillkor uppstod och nämnden bestod av tre lagfarna domare samt ett antal ledamöter 

från olika försäkringsbolag. Nämnden utsågs av Sveriges Försäkringsförbund.27 SkVn var 

verksam till 1 januari 2001 men SkVn:s avgörande är ändå idag vägvisande i doktrin när det 

gäller tolkning av försäkringsvillkor.28 

 

1.4.8 Försäkringsvillkor 
I ett försäkringsvillkor beskrivs den försäkring som gäller mellan en försäkringsgivare och en 

försäkringstagare. I försäkringsvillkoren beskrivs ofta det försäkrade intresset, och med det 

menas vilket intresse som är försäkrat. Intresse är av betydelse i denna uppsats eftersom 

dubbelförsäkring utgår bland annat ifrån rekvisitet samma intresse. I uppsatsen kommer det 

att redogöras för delar av två försäkringsbolags (Folksam och Länsförsäkringar) 

försäkringsvillkor från deras kombinerade företagsförsäkring. En del av försäkringsvillkoren 

som redogörs för är det försäkrade intresset. Den andra del som redogörs för är för vem eller 

vad försäkringen gäller. Valet att redogöra för två försäkringsbolag försäkringsvillkor gjordes 

för att kunna exemplifiera hur dessa delar av ett försäkringsvillkor kan se ut. Det kommer 

restriktivt att ske någon form av jämförelse av försäkringsvillkoren, detta för att en jämförelse 

hade krävt fler försäkringsvillkor från olika försäkringsbolag och en jämförelse är inte 

nödvändig för att uppnå uppsatsen syfte.  

 

1.4.9 Tidigare uppsatser på området 
Karl Annell skrev en uppsats med titeln Dubbelförsäkring och subsidiär försäkring enligt 

FAL (2005:104) år 2006. Karls uppsats behandlar i synnerhet fenomenet subsidiär försäkring 

och i vilken utsträckning det är tillåtet. Uppsatsen behandlar också dubbelförsäkringsreglerna 

                                                
26 Dubbelförsäkringsöverenskommelse – företag, 2005, p. 4.  
27 Willner, Bengt, TEAM AIDA, NFT 2/1993, s. 102.  
28 Lagerström, Peter, Företagsförsäkring, 2007. Det finns genomgående hänvisningar till olika 
avgörande från SkVn.  
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i FAL och vilka konsekvenser de får för svenska försäkringsbolag vid regleringen av 

försäkringsfall. I jämförelse med tidigare publikationer bidrar min uppsats bidrar till 

forskningen genom att uppsatsen utreder om två eller fler försäkringstagare kan vara 

dubbelförsäkrade vid ett försäkringsfall.  

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är indelad i fem kapitel. I inledningskapitlet får läsaren reda på vilka frågor 

uppsatsen besvarar, en beskrivning av hur uppsatsen genomförts samt en problembakgrund. 

Den andra delen i uppsatsen beskriver begreppen försäkrat intresse och beskriver i på vilka 

olika sätt som begreppet kan tolkas och tillämpas. I det andra kapitlet presenteras även 

rättspraxis och underrättspraxis där exempelvis rätten har avgjort om försäkringstagaren har 

haft ett försäkrat intresse.  

 

I det tredje kapitlet behandlas huvudämnet i uppsatsen, nämligen dubbelförsäkring. I det 

avsnittet tas det upp vad dubbelförsäkringsregleringen innebär. Det skrivs även om vilken 

rättspraxis och underrättspraxis som finns inom dubbelförsäkringsområdet. Den rättspraxis och 

underrättspraxis som är av intresse är de tvister när det finns flera försäkringstagare. DÖ är en 

viktig del av dubbelförsäkringsområdet och behandlas också i det tredje kapitlet.  

 

Det fjärde kapitlet innehåller en analys av alla de rättskällor som tidigare har presenterats. Det 

analyseras om vad begreppet intresse innebär och vad som är samma intresse i en 

dubbelförsäkringssituation. Dubbelförsäkringsregleringen i FAL analyseras också för att utreda 

om den överensstämmer med hur regleringen tillämpas i rättspraxis och underrättspraxis. I 

avsnitt 5 presenteras en slutsats utifrån det som framkommit av analysen. I slutsatsen 

presenteras ett förslag på förändring av dubbelförsäkringsregleringen i FAL.  

 

I det avslutande kapitlet presenteras olika frågor kring den föreslagna förändringen av FAL. 

Det är frågor som inte har kunnat utredas i denna uppsats och som är nödvändiga att besvara 

för att kunna bedöma om den föreslagna förändringen är genomförbar. I samma avsnitt 

presenteras olika problem som inte torde bli lösta vad gäller dubbelförsäkring i och med den 

föreslagna förändringen.   
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2 Försäkrat intresse 

2.1 Innebörden av ordet intresse 
Ordet intresse finns i definitionen av ordet försäkrad i 1 kap. 4 § FAL. Definitionen av försäkrad 

är: 

…den vars intresse som är försäkrat mot skadan är den försäkrade enligt FAL.  

 

Enligt GFAL:s terminologi är föremålet som försäkras i en skadeförsäkring ett intresse. Det är 

alltså inte egendomen som försäkras utan det är intresset i egendomen som försäkras. Till 

exempel kan intresset i ett hus vara försäkrat i en villaförsäkring. Genom denna terminologi ger 

GFAL uttryck för att försäkringen gäller utifrån en viss relation till egendomen, exempelvis till 

huset. För att förklara uttrycket intresse kan det motsvarande ordet förlust användas, det vill 

säga för att den försäkrade ska ha ett intresse måste den försäkrade drabbas av en förlust vid en 

skada.29 Alternativt kan begreppet intresse förklaras genom att den försäkrade har en risk att 

lida förlust vid en viss händelse.30  

 

Två försäkringstagare kan ha olika intresse i samma egendom. Det kan förklaras genom att 

intresse är ett ekonomiskt begrepp och inte rättsligt och således kan en försäkringstagare 

försäkra en egendom som denne inte äger, om försäkringstagaren skulle lida ekonomisk förlust 

om egendomen skulle skadas. Det innebär att försäkringstagare kan försäkra olika intressen i 

en egendom samtidigt och oberoende av varandra.31 Till exempel har en ägare av en bogserbåt 

ett intresse i de fartyg som denne bogserar och kan försäkra den inkomst som skulle försvinna 

om ett sådant fartyg går under. Det skiljer sig från det intresse som ägaren av fartyget har.32  

 

Intresse i en egendomsförsäkring kan vara ett kapitalintresse som kan delas mellan olika 

intressenter såsom en ägare och en panthavare, och kapitalintresset kan även flyttas mellan olika 

sorters intressenter.  Kapitalintresset är subjektivt och utgår ifrån vilken ekonomisk ställning 

intressenten intar i förhållande till egendomen.33 

                                                
29 Hellner, Jan, Försäkringsrätt, 1994 [1965], s. 213ff. 
30 Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt: några huvudlinjer, 2015, s. 71.  
31 Dalberg, Åke, Begreppet intresse i sakförsäkringen och den nyare lagstiftningen rörande 
brandförsäkringsavtalet, NFT, 1992, s. 363.  
32 Hellner, Jan, Försäkringsrätt, 1994 [1965], s. 219.  
33 Schmidt, Folke, Om försäkring av tredje mansintresse, SvJT 1940, s. 6. 
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Begreppet försäkrat intresse kan förklaras genom att en försäkringstagare har tecknat en 

försäkring som är försäkrad i ett visst intresse. Den tolkningen stämmer överens med hur 

begreppet används i till exempel DÖ34 och 6 kap. 3 § FAL. I försäkringsvillkor beskriver 

försäkrat intresse vad som är försäkrat enligt de försäkringsvillkoren.35 Enligt ordboken från 

Svenska Försäkringsföreningen beskrivs försäkrat intresse som att den som tecknar 

försäkringen också äger föremålet, det vill säga har en försäkringstagare försäkrat en egendom 

som den inte äger finns det inget försäkrat intresse.36 I denna uppsats kommer uttrycket 

försäkrat intresse att användas som ett uttryck för vilket intresse som är försäkrat i en försäkring.  

  

2.2 Försäkringsvillkor 
Med stöd av försäkringsvillkoren kan utläsas hur försäkringsbolagen beskriver försäkrat 

intresse, alltså vilka skador som försäkringen ersätter. I Folksams kombinerade 

företagsförsäkringsvillkor finns en beskrivning av den egendomsförsäkring som är gällande.37 

Försäkrat intresse enligt egendomsförsäkringen i avsnitt I beskrivs så här: 

 

4. Försäkrat intresse  

Försäkringen gäller för det intresse som består i att den försäkrade egendomens 

värde inte minskar eller går förlorat och därför till exempel inte sådan förlust som 

uppkommer genom att egendomen inte kan användas på beräknat sätt.38  

 

Även vem som är försäkringstagare finns beskrivet i samma försäkringsvillkor. Enligt 

egendomsförsäkringen beskrivs försäkringstagare så här:  

 

1.1 Försäkringstagaren  

Försäkringen avser endast i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller – om 

inte annat anges i försäkringsbrevet – för försäkringstagaren som ägare till 

försäkrad egendom.39  

                                                
34 Dubbelförsäkringsöverenskommelse – företag, 2005, s. 3. 
35 Se avsnitt 2.2.  
36 Försäkringsord, Svenska Försäkringsföreningen, 2013, s. 48, se ord försäkrat intresse.  
37 Folksam, C310 Grundvillkor kombinerad företagsförsäkring, 1 juli 2018, avsnitt I.  
38 Folksam, C310 Grundvillkor kombinerad företagsförsäkring, 1 juli 2018, avsnitt I.4.  
39 Folksam, C310 Grundvillkor kombinerad företagsförsäkring, 1 juli 2018, avsnitt I.1.1. 
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I Länsförsäkringars försäkring, kombinerad företagsförsäkring ingår en egendomsförsäkring 

enligt försäkringsvillkoren.40 Försäkrat intresse enligt egendomsförsäkringen i avsnitt A 

beskrivs så här:  

 

04. Försäkrat intresse�

Försäkringen avser egendomsskada som är en oundviklig följd av sådan 

skadehändelse för vilken försäkringen gäller.�

Med egendomsskada avses sådan fysisk skada på̊ eller förlust av försäkrad 

egendom som har till följd att egendomens värde minskas eller går förlorat och 

således inte sådan förlust som uppkommer endast genom att egendomen t ex inte 

kan användas på beräknat sätt.41  

 

Även vem som försäkringen gäller för finns beskrivet i Länsförsäkring försäkringsvillkor för 

kombinerad företagsförsäkring, enligt punkt 01 i avsnitt A ska försäkringen gälla för 

försäkringstagaren. Det finns ingen definition av vem som är försäkringstagare men det finns 

en beskrivning av försäkrad egendom där även försäkringstagare ingår. Enligt 

egendomsförsäkringen beskrivs försäkrad egendom så här:  

 

06.1 Försäkringen omfattar egendom som försäkringstagaren  

• äger eller�

• ansvarar för eller�

• i avtal har åtagit sig att försäkra och som är angiven i försäkringsbrevet.42  

 

2.3 Intresseprincipen 

2.3.1 Innebörden av intresseprincipen 
Intresseprincipen innebär att den försäkrade som inte har något intresse i ett försäkringsfall inte 

heller har rätt till försäkringsersättning. Det är en princip som kom till uttryck i GFAL men 

principen gäller fortfarande enligt FAL trots att principen inte kommer till uttryck på samma 

                                                
40 Länsförsäkringar, Kombinerad företagsförsäkring V 065:15, avsnitt A.   
41 Länsförsäkringar, Kombinerad företagsförsäkring V 065:15, avsnitt A.04. 
42 Länsförsäkringar, Kombinerad företagsförsäkring V 065:15, avsnitt A.06.1. 
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sätt som i GFAL.43 Principen innebär att om det inte finns ett intresse, finns det ingen giltig 

försäkring. Om en person till exempel försäkrar en bil som egentligen tillhör dennes barn för 

att sänka kostnaden för försäkringspremien finns inget försäkrat intresse. Det här beror på att 

det inte finns något intresse hos föräldern utan det är barnet som har ett intresse i bilen såsom 

ägare av bilen. 

 

Det åligger ett beviskrav på försäkringstagaren att styrka att det finns ett försäkrat intresse för 

att kunna få försäkringsersättning.44 Intresset kan vidare vara subjektivt, det vill säga att det är 

utställt till en viss person, däremot om intresset är objektivt saknar det tillräcklig avgränsning 

och bestämdhet. Å ena sidan är det objektiva intresset en del av det subjektiva intresset och 

motsvarar endast egendomens värde, å andra sidan är det subjektiva intresset det fullständiga 

värdet och intresset.45 Ett försäkrat intresse är den ekonomiska förlust som försäkringen täcker 

och det omfattar ibland mer än bara den försäkrade egendomens värde. Det finns även andra 

försäkrade intressen.46  

 

2.3.2 SkVn-fallen 
I två avgöranden från SkVn, här kallade SkVn-fallen, avgörs det om försäkringstagaren har ett 

försäkrat intresse. Det första fallet handlar om en försäkringstagare som har försäkrat sin 

moped, men som sedan säljer mopeden och avtalar med köparen att säljaren själv ska hålla 

mopeden försäkrad under en tidsperiod efter köpet.  Detta innebär att säljaren är 

försäkringstagare och försäkrar mopeden när denne inte längre äger mopeden. Mopeden blir 

stulen under den tidsperioden, och försäkringsbolaget hävdar att försäkringstagaren inte har 

något försäkrat intresse eftersom denne inte längre är ägare till mopeden. I SkVn:s utlåtande 

konstateras att försäkringstagaren endast har försäkrat sitt eget intresse enligt 

försäkringsvillkoren. Försäkringsbolaget är därför inte skyldig att utge någon 

försäkringsersättning för en skada som sker när försäkringstagaren har frånhänt sig mopeden.47  

 

                                                
43 Van der Sluijs, Jessika, Den försäkringsrättsliga intresseprincipen, Uppsatser om försäkringsrättsliga 
regler och principer, 2018, s. 245.    
44 Kullberg, Mikael, Bevisbörda och beviskrav, 2018, s. 33.  
45 Dalberg, Åke, Begreppet intresse i sakförsäkringen och den nyare lagstiftningen rörande 
brandförsäkringsavtalet, NFT, 1992, s. 363 ff.  
46 Nilsson, Edvard & Strömbäck, Erland, Konsumentförsäkringslagen, 1984, s. 161.  
47 Avgörande från Skadeförsäkringens villkorsnämnd, SkVn 68/1991, s. 1.   
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Det andra fallet rör en försäkrad bil som försäkringstagaren äger men det är försäkringstagarens 

son som nyttjar bilen. Försäkringstagaren och sonen har inte gemensamt hushåll och sonen har 

köpt utrustning till bilen och monterat fast den på bilen. Utrustningen på bilen blir stulen och 

försäkringstagaren vill ha försäkringsersättning från försäkringsgivaren. Försäkringsbolaget 

anser att det inte har någon skyldighet att utge ersättning för den stulna utrustningen som tillhör 

försäkringstagarens son. I avgörandet från SkVn har SkVn kommit fram till att 

försäkringsgivaren inte är skyldig att utge ersättning för den stulna utrustningen till 

försäkringstagaren, för att den stulna utrustningen inte är försäkringstagarens intresse.48  

 

2.3.3 Dödsbofallet 
Intresseprincipen har även betydelse i det här så kallade Dödsbofallet. I Dödsbofallet har 

försäkringstagarens dödsbo (dödsboet) yrkat på ersättning från försäkringsbolaget 

Länsförsäkringar Stockholm (LF) för en brand som totalförstört ett bostadshus på en 

fritidsfastighet. LF har bestridit att betala försäkringsersättning med anledning av att LF hävdar 

att dödsboet saknar försäkrat intresse trots att det genom en fritidshusförsäkring försäkrat det 

aktuella bostadshuset hos LF. Som grund för sitt bestridande har LF anfört att dödsboet inte var 

ägare till huset utan att det endast var nyttjanderättshavare. Ägare till fastigheten var tidigare 

varit gift med ”dödsboet” men inte längre ingår i dess hushåll, utan istället efter skilsmässan 

bor ”dödsboet” kvar som hyresgäst i huset.49  

 

Huvudfrågan i fallet är om dödsboet har rätt till ersättning från försäkringen hos LF för det 

totalförstörda huset. Dödsbofallet avgörs dels i tingsrätten, dels i hovrätten. I tingsrätten 

beslutar rätten till dödsboets fördel genom en mellandom, alltså får dödsboet rätt till ersättning 

för det totalförstörda huset. Två frågor som rätten ska utreda är om dödsboet kan få ersättning 

från fritidshusförsäkringen trots att det inte är ägare och om svaret är nekande ska rätten utreda 

om avtalet kan jämkas på grund av oskälighet och att dödsboet kan få ersättning trots att inte 

dödsboet har försäkrat intresse. I den första frågan kommer tingsrätten fram till ett jakande svar 

som grundas på att det av försäkringsvillkoren inte har framgått att försäkringstagaren måste 

vara ägare till fritidshuset för att försäkringen ska gälla. Tingsrätten utreder även regleringen i 

FAL som också ska ligga till grund för beslutet. Tingsrätten kommer således fram till att enligt 

6 kap. 1 § FAL krävs endast ett lagligt intresse och inget försäkrat intresse. Det finns inget som 

                                                
48 Avgörande från Skadeförsäkringens villkorsnämnd, SkVn 74/1994, s. 1. 
49 Dödsbofallet, Stockholms tingsrätt T 14537-12, s. 2–5.  
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talar för att dödsboet inte har haft ett lagligt intresse, därför ska dödsboet tillerkännas ersättning 

från LF.50  

 

Hovrätten gör dock en annan bedömning. Hovrätten börjar med att utreda frågan om 

försäkringsersättningen från LF är beroende av att dödsboet måste äga byggnaden. Hovrätten 

kommer fram till att det av försäkringsvillkoren inte uttryckligen framgår att det krävs ett 

ägande för att det ska finnas försäkrat intresse. Hovrätten kommer däremot fram till att enligt 

försäkringsvillkoren förutsätts att det finns en ekonomisk relation mellan den försäkrade och 

byggnaden, så som det gör om försäkringstagaren är ägaren. Hovrätten finner det orimligt att 

tolka det faktum att det inte finns något krav i försäkringsvillkoren eller FAL på ägande 

motsatsvis, det vill säga att det skulle kunna betalas ut ersättning för en byggnad trots att det 

inte finns någon relation till den. Det skulle leda till att var och en som omfattas av försäkringen 

har en självständig rätt till försäkringsersättning.51  

 

Hovrätten hänvisar till att det finns en viss försäkringsrättslig princip som tidigare fanns i GFAL 

men nu är gällande som princip, det vill säga berikandeförbudsprincipen. Det finns en 

underliggande tanke om att försäkringsersättningen inte ska berika den försäkrade utan endast 

ersätta. Därför måste dödsboet ha haft ett försäkrat intresse i byggnaden för att kunna få ta del 

av någon försäkringsersättning. Det är dödsboet som har bevisbördan för att bevisa att det hade 

ett försäkrat intresse. Hovrätten bedömer att det inte är bevisat att dödsboet skulle ha lidit någon 

ekonomisk förlust vid förstörandet av byggnaden och därför finns inget försäkrat intresse. 

Hovrätten finner inte att utgången i fallet är oskälig och därför kan inte avtalet jämkas. 

Hovrätten beslutar 2016-06-13 att dödsboet inte har rätt till försäkringsersättning från LF som 

försäkringbolag gentemot dödsboet som försäkrat byggnaden genom en fritidshusförsäkring.52  

 

2.3.4 Konstfallet 
I ett rättsfall från HD, NJA 2003 s. 89, Konstfallet, diskuteras frågan om försäkrat intresse. I de 

lägre instanserna; tingsrätten och hovrätten kommer domstolarna fram till ett beslut som skiljer 

sig från det beslut som HD tar.53 I HD:s beslut görs en annan bedömning vad gäller frågan om 

                                                
50 Dödsbofallet, Stockholms tingsrätt T 14537-12, s. 6–8.  
51 Dödsbofallet, Svea hovrätt T 1975-15, s. 3–4. 
52 Dödsbofallet, Svea hovrätt T 1975-15, s. 4–8.  
53 Konstfallet, NJA 2003 s. 89, s. 5–6.  
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försäkrat intresse. I uppsatsen kommer endast att redogöras för HD:s beslut i Konstfallet.  

Konstfallet handlar om ett bolag som kallas TMG. TMG har anordnat en konstutställning i dess 

butikslokal och försäkrade utställningsobjekten i en tilläggsförsäkring, till den stadigvarande 

egendomsförsäkringen hos Trygg-Hansa. I försäkringsvillkoren beskrivs att försäkringen ska 

omfatta både försäkringstagaren och ägaren till försäkrad egendom. TMG blev utsatt för en 

stöld av utställningsobjekt som tillhörde någon annan och framställde krav på ersättning för 

konsten från Trygg-Hansa. Trygg-Hansa hävdar att TMG inte har något försäkrat intresse i 

konstföremålen, eftersom bolaget inte lidit någon skada och därför inte kan framställa sådana 

anspråk.54  

 

Tvisten handlar om utbetalning av försäkringsersättning till TMG för de konstföremålen som 

ägs av någon annan. HD kommer fram till att Trygg-Hansa har en skyldighet att betala 

ersättning för konstföremålen enligt GFAL:s regler (de då gällande reglerna) om tredje mans 

rätt enligt försäkringsavtalet. Konstföremålen ingick alltså i försäkringen trots att de inte ägdes 

av TMG. Frågan om TMG ändå har rätt att få försäkringsersättning utreds i HD och kommer 

fram till att TMG har den rätten med anledning av att den rätte ägaren inte har ingett sitt intresse 

av att själv bevaka sin tredje mans rätt.55  

 

2.3.5 Intresseprincipen är tvingande 
Vore det möjligt att avtala bort intresseprincipen, och på så sätt åsidosätta det kravet på försäkrat 

intresset, skulle det kunna resultera i att flera försäkringstagare försäkrar en viss egendom som 

försäkringstagarna saknar intresse i. Vid ett försäkringsfall ska alla försäkrade få ersättning om 

de har rätt till det enligt försäkringsvillkoren, trots att de inte har lidit någon ekonomisk 

förlust.56 Försäkringsersättningen i ett försäkringsfall kan emellertid inte utgå om det inte finns 

ett försäkrat intresse eftersom intresseprincipen är tvingande och intresseprincipen är tillämplig 

vid alla försäkringsfall. Sammantaget innebär det att den försäkrade som inte har ett försäkrat 

intresse har ingen rätt till ersättning vid ett försäkringsfall.57  

 

                                                
54 Konstfallet, NJA 2003 s. 89, s. 1–3. 
55 Konstfallet, NJA 2003 s. 89, s, 7–8. 
56 Sluijs, Jessika van der, Den försäkringsrättsliga intresseprincipen i Uppsatser om 
försäkringsrättsliga regler och principer, 2018, s. 243. 
57 Sluijs, Jessika van der, Den försäkringsrättsliga intresseprincipen i Uppsatser om 
försäkringsrättsliga regler och principer, 2018, s. 253.  
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2.3.6 Leasingfallet 
Den tvingande intresseprincipen tillämpas i HD-domen som här kallas Leasingfallet. 

Leasingfallet handlar om en leasingssituation där leasingtagaren leasar en bil. Leasinggivaren 

leasar ut bilen och är samtidigt ägare till bilen. Leasingivaren och leasingtagaren har avtalat om 

att leasingtagaren ska stå för risken för bilen och att leasingtagaren också ska försäkra bilen. 58  

Slutsatsen som HD kommer fram till i Leasingfallet är att leasinggivaren har rätt till 

försäkringsersättning vid försäkringsfall trots att det är leasingtagaren som är försäkringstagare. 

Det innebär att leasingtagaren inte har bättre rätt än leasinggivaren till försäkringsersättningen 

när bilen har blivit stulen trots att det är leasingtagaren som är försäkringstagare i detta fall.59  

 

I Leasingfallet har leasingtagaren yrkat att rätten ska fastställa att leasingtagaren har bättre rätt 

till försäkringsersättningen från Folksams motorfordonsförsäkring vad gäller den stulna bilen 

eftersom leasingtagaren har tecknat försäkringen. I HD:s beslut tillämpas principen om att vid 

skadeförsäkring gäller en försäkring till förmån för tredje man som till exempel är ägare till 

egendomen. HD kommer fram till att leasinggivaren har rätt till försäkringsersättningen och det 

beslutet innebär att försäkringstagaren/leasingtagaren inte har rätt till försäkringsersättning för 

bilen. Försäkringsvillkoret som gäller mellan leasingtagaren och Folksam beskriver att det är 

försäkringstagaren som har ett försäkrat intresse men HD kommer fram till att leasinggivare 

har en materiell rätt till försäkringsersättningen på grund av att leasinggivaren är ägare till bilen. 

HD beslutar även att det inte är av betydelse att leasinggivaren och leasingtagaren har avtalat 

om att leasingtagaren ska stå för faran för bilen, om den skadas eller förkommer.60  

 

2.4 Försäkring av tredje mans intresse 

2.4.1 Reglering av försäkring av tredje mans intresse 
I en egendomsförsäkring, kan en tredje mans intresse vara försäkrat fastän denne inte har 

tecknat försäkringen, exempelvis är en panthavare medförsäkrad i en skadeförsäkring som är 

tecknad för en fastighet, om inget annat är avtalat. Reglerna om att en försäkring som gäller till 

förmån för någon annan än försäkringstagaren finns i 9 kap. FAL och i säkerhetsrättslagen61. 

Där stadgas det att en försäkring som gäller för en fastighet eller en egendom kan åberopas av 

                                                
58 Leasingfallet, NJA 1992 s. 414, s. 1.  
59 Leasingfallet, NJA 1992 s. 414, s. 5.  
60 Leasingfallet, NJA 1992 s. 414, s. 3–5. 
61 Lag (2005:105) om säkerhetsrätt i försäkringsersättning.  
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den som till exempel äger eller har någon säkerhetsrätt till försäkringsobjektet. Den tredje man 

som är försäkrad genom någon annans försäkring har ingen upplysningsplikt eller skyldighet 

att betala en premie som försäkringstagaren har. I en situation när en panträtthavare har tecknat 

en egen försäkring i sitt intresse som panträttsinnehavare, gäller inte motsvarade för ägaren det 

vill säga ägaren och ägarens intresse är inte medförsäkrad i den försäkringen. Det är endast 

försäkringar som gäller värdet på en egendom, som en tredje man kan vara medförsäkrad enligt 

9 kap. 1 § FAL.62  

 

Det är den försäkrade eller medförsäkrade som har ett intresse i att egendomen inte förstörs 

eller skadas som erhåller skydd från försäkringen. I ett avtal kan det regleras vem som står 

risken för varan, således vem som har det försäkringsbara intresset i egendomen och därmed 

har rätt till ersättning vid skada på egendomen.63 Reglerna i FAL om tredje mans intresse är 

huvudsakligen dispositiva. Däremot är skyddet för tredje mans intresse tvingande till förmån 

för borgenärer med sådan säkerhetsrätt som är kopplad till särskild förmånsrätt enligt 

förmånsrättslagen.64  

 

I förhållande till hur reglerna om tredje mans skydd var utformade i GFAL har det skett 

förändringar i FAL samt i säkerhetslagen, vilket däremot inte innebär att innebörden av reglerna 

har förändrats i någon nämnvärd bemärkelse utan förändringen beror på att reglerna har fått 

andra tillämpningsområden.65 Enligt GFAL inkluderades alla som hade ett intresse i den 

egendom som har minskats eller gått förlorad, i FAL däremot finns en uttömmande lista i 9 kap. 

1 § FAL: 

En försäkring som avser värdet av en fastighet eller värdet av en fast eller lös sak 

gäller till förmån för  

1. försäkringstagaren, 

2. någon annan som har en mot försäkringstagarens borgenärer skyddad 

äganderätt, tomträtt eller säkerhetsrätt till egendomen, dock inte sjöpanträtt eller 

luftpanträtt, och 

3. den som annars bär risken för egendomen i samband med dess överlåtelse.  

                                                
62 Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt: några huvudlinjer, 2015, s. 80 ff.  
63 Johansson, Svante O., Varuförsäkringsrätt, 2004, s. 121.  
64 Prop. 2003/04:150, s. 221, Förmånsrättslag (1970:979).  
65 Sluijs, Jessika van der, Reglering av tredje mans rätt till egendomsersättning i FAL och i 
säkerhetsrättslagen i Uppsatser om försäkringsavtalslagen, 2009, s. 192 ff.  
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Om en tredje man inte är medförsäkrad genom regleringen i 9 kap. 1 § FAL kan en tredje man 

ändå bli medförsäkrad direkt i försäkringsvillkoren, som i ovan nämnda Konstfallet.66 En sådan 

variant innebär att den medförsäkrade får större säkerhet gentemot försäkringsgivaren eftersom 

den medförsäkrade får en relation till försäkringsgivaren. Att bli medförsäkrad i 

försäkringsavtalet eller försäkringsvillkoren innebär också att den medförsäkrade får ett större 

skydd mot försäkringsgivarens rätt att utöva regress mot denne. Försäkringsgivare kan endast 

utöva regress om den medförsäkrade handlat med uppsåt eller grov vårdslöshet enligt 8 kap. 11 

§ FAL.67  

 

2.4.2 Spårvagnsfallet 
I Spårvagnsfallet utreds frågan om en försäkringstagare, Transdev, även är medförsäkrad i 

Norrköpings kommuns försäkring enligt gällande försäkringsvillkor och fallet avgjordes i Svea 

hovrätt 2017-12-07.68 Spårvagnsfallet handlar om att försäkringsbolaget Trygg-Hansa har 

övertagit Norrköpings kommuns skadeståndsanspråk mot Transdev på grund av skador som 

Transdev orsakat. Transdev är ett företag som kör spårvagnar i Norrköpings kommun och har 

orsakat skador på spårvagnarna vid två tillfällen (egendomsskador). Spårvagnarna ägs av 

kommunen och skadorna har ersatts av Trygg-Hansa från kommunens egendomsförsäkring hos 

Trygg-Hansa.69  

 

Transdev har i uppdrag att köra spårvagnarna av Östgötatrafiken och Trygg-Hansa kräver 

skadestånd av Transdev på grund av de skador som Transdev har orsakat på spårvagnarna. 

Däremot finns det inget avtal mellan Trygg-Hansa och Transdev, inte heller några 

avtalsrelationer mellan Trygg-Hansa och Norrköpings kommun, mellan Norrköpings kommun 

och Östgötatrafiken eller mellan Östgötatrafiken och Transdev. Transdev invänder mot 

skadeståndsanspråket och hävdar att Transdev är medförsäkrad i den företagsförsäkring som 

kommunen har tecknat hos Trygg-Hansa. Detta har som följd att Trygg-Hansa endast kan kräva 

ersättning av Transdev om skadan orsakats av uppsåt eller vårdslöshet av den försäkrade eller 

den försäkrades anställda i ledande ställning inom företaget eller på̊ platsen enligt 8 kap. 11 och 

14 §§ FAL.70 

                                                
66 Se avsnitt 2.2.4. 
67 Ullman, Harald, Försäkring och ansvarsfördelning, 2006, s. 243 ff.  
68 Spårvagnsfallet, Svea hovrätt T 3492-16, s. 1–2.  
69 Spårvagnsfallet, Solna tingsrätt T1700-14, s. 2–3. 
70 Spårvagnsfallet, Solna tingsrätt T1700-14, s. 4–7.  
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I hovrättens domskäl klargörs det att om det ska vara möjligt att vara medförsäkrad krävs att 

denne, precis som för vilken försäkrad som helst, har ett försäkrat intresse. Även om Transdev 

är inkluderad som medförsäkrad i försäkringsvillkoren krävs att det finns ett intresse för att 

ersättning ska vara berättigad. Hovrätten bedömer att Transdev inte har ett försäkrat intresse 

som medförsäkrad hos kommunen på grund av att Transdev inte har någon risk för ekonomisk 

förlust för det som försäkringen gäller; Transdev varken äger eller har stått risken för 

spårvagnarna. Hovrätten finner således inga skäl för att Trygg-Hansa (för Norrköpings 

kommuns räkning) inte kan rikta ett utomobligatoriskt skadeståndsanspråk mot Transdev. 

Hovrätten fastställer tingsrättens beslut och bifaller därmed Trygg-Hansas talan, vilket innebär 

att Trygg-Hansa ska få ersättning från Transdev för de skador som Transdev åsamkat 

spårvagnarna. Hovrätten klargör däremot att Transdev har ett visst intresse i spårvagnarna 

eftersom Transdev har ett uppdrag att köra vagnarna, men intresset att köra vagnarna är inte 

försäkrat i den aktuella försäkringen. Transdev är i behov av ett försäkringsskydd som 

trafikutövare, vilket är ett annat intresse.71   

 

2.4.3 Bukowskifallet 
I Bukowskifallet är de så kallade kunderna medförsäkrade i försäkringsvillkoren. Kunderna till 

auktionsföretaget Bukowski AB (Bukowski) har lämnat sin egendom för att få sin egendom 

såld och Bukowski har försäkrat kundernas egendom i sin egen egendomsförsäkring. Bukowski 

har blivit utsatt för en stöld av kundernas egendom i sin lokal och ett annat bolag, Bukowski 

Market AB, har betalat ut ersättning för den stulna egendomen till Bukowskis kunder. I rätten 

riktar Bukowski krav mot sitt försäkringsbolag Chubb om att få försäkringsersättning för den 

kompensation som kunderna fått för sin stulna egendom, Bukowski menar att Bukowski AB 

har övertagit kundernas talan.72 Det är avtalat i försäkringsvillkoren, mellan Chubb och 

Bukowski, att försäkringen gäller för:  

 

Försäkringstagaren respektive Annan ägare av försäkrad egendom då denne inte 

kan få ersättning genom annan försäkring.  

 

                                                
71 Spårvagnsfallet, Svea hovrätt T 3492-16, s. 3–8.  
72 Bukowskifallet, Svea hovrätt T 3877-16, s. 2.  
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Hovrätten tolkar detta villkor som att försäkringstagaren bara försäkrat den egendom som 

Bukowski själv äger. I försäkringsvillkoren som gäller mellan Bukowski och Chubb regleras 

vilket intresse som försäkringen omfattar, vilket är: 

 

det intresse som består i att värdet av den försäkrade egendomen inte minskar eller 

går förlorat.73 

 

Hovrätten och tingsrätten delar uppfattningen att kravet på försäkrat intresse innebär att 

Bukowski måste lida ekonomisk förlust vid uppkommen skada för att kunna få en självständig 

rätt till ersättning. Det finns även ett avtal mellan Bukowski och deras kunder som avtalar att 

Bukowski kan bli ersättningsskyldig för kundernas egendom. Enligt hovrätten innebär det 

däremot inte att Bukowski innehar en del av värdet i kundernas egendom, och enligt 

försäkringsvillkoren ska Chubbs försäkring endast gälla om inte annan försäkring gäller. 

Slutligen kommer hovrätten även fram till att Bukowski inte kan överta kundernas talan 

eftersom det inte är Bukowski som har ersatt kunderna för deras stulna egendom.74  

                                                
73 Bukowskifallet, Svea hovrätt T 3877-16, s. 2–3. 
74 Bukowskifallet, Svea hovrätt T 3877-16, s. 4. 
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3 Dubbelförsäkring 

3.1 Reglering av dubbelförsäkring 
Dubbelförsäkring var, innan FAL ersatte 2005, reglerad i GFAL och precis som i dagens 

reglering i FAL föreligger dubbelförsäkring om samma intresse och samma risk är försäkrad 

hos flera försäkringsgivare. Syftet med dubbelförsäkringsregleringen är att fördela ansvaret 

mellan försäkringsgivare på ett solidariskt sätt.75 Förarbetena till GFAL stadgar att 

dubbelförsäkring ska föreligga om försäkringarna har samma villkor som gäller och 

försäkringarna avser endast samma intresse. I en dubbelförsäkringssituation ska varje 

försäkringsgivare utge den försäkringsersättning som om den vore ensam försäkringsgivare och 

försäkringstagaren ska få ersättning från alla försäkringsgivare så länge ersättningen inte 

överstiger skadan. Det är i en sådan situation som regleringen av dubbelförsäkring i praktiken 

får någon betydelse.76  

 

Enligt GFAL kunde försäkringstagaren avtala om att försäkringen endast gäller om inte 

försäkringstagaren kan få ersättning från en annan försäkring. Det kallades en subsidiär 

försäkring (som inte ska blandas ihop med den subsidiära försäkringen enligt DÖ)77 och innebär 

att försäkringsgivaren endast behöver stå för ersättningen av en skada eller en del av 

ersättningen som inte en eventuellt annan försäkring täcker. Detta villkor får dock inte leda till 

att försäkringstagaren står utan försäkringsersättning och därför tar sådana villkor ut varandra; 

försäkringsgivarna är skyldiga att utge försäkringsersättning som om det villkoret inte finns 

enligt 43 § 2 st. GFAL.78 Den möjligheten att villkora bort sitt ansvar har diskuterats i 

förarbetena till FAL och det är inte helt klart om detta är tillåtet eller inte.79 Försäkringstagaren 

är skyldig att upplysa försäkringsgivaren om denne har en försäkring på̊ annat håll som täcker 

samma intresse enligt 43 § GFAL, det gäller även enligt FAL trots att lagstiftningen har ändrats. 

GFAL innehöll delvis tvingande och mer utförliga regler än FAL avseende dubbelförsäkring i 

43–44 §§ GFAL.80 

                                                
75 Annell, Karl, Dubbelförsäkring enligt FAL, NFT 3/2006, s. 260 ff.  
76 SOU 1925:21, Förslag till lag om försäkringsavtal m. m, s. 126 ff. 
77 Se avsnitt 3.4.  
78 SOU 1925:21, Förslag till lag om försäkringsavtal m. m, s. 126 ff.  
79 Annell, Karl, Dubbelförsäkring enligt FAL, NFT 3/2006, s. 268 och se även senare i samma avsnitt. 
80 Bengtsson, Bertil, Försäkringsavtalsrätt, 2015, s. 381.  
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Det kan finnas olika anledningar till att en dubbelförsäkringssituation uppstår det vill säga att 

det finns två eller fler försäkringar som har försäkrat samma intresse mot samma risk. För att 

lösa en sådan situation finns det lagregler i nu gällande FAL som reglerar hur den ska och kan 

fungera. I 6 kap. 4 § FAL finns bestämmelser om dubbelförsäkring och dessa regler gäller även 

vid företagsförsäkring enligt 8 kap. 18 § 3 st. FAL. Rekvisitet samma risk innebär att det är 

samma sannolikhet att skadan ska ske på den försäkrade egendomen och även att det finns rätt 

till ersättning ur båda försäkringarna.81 6 kap. 4 § FAL lyder: 

 

Om samma intresse har försäkrats mot samma risk hos flera försäkringsbolag, är 

varje försäkringsbolag ansvarigt mot den försäkrade som om det bolaget ensamt 

hade meddelat försäkring. Den försäkrade har dock inte rätt till högre ersättning 

sammanlagt från bolagen än som svarar mot skadan. Överstiger summan av 

ansvarsbeloppen skadan, fördelas ansvarigheten mellan försäkringsbolagen efter 

förhållandet mellan ansvarsbeloppen. 

 

Alla försäkringsgivare i en dubbelförsäkringssituation har ansvaret gentemot 

försäkringstagaren som om försäkringsgivaren vore den enda, enligt 6 kap. 4 § första meningen 

FAL. Det är en tvingande regel och innebär också att en försäkringsgivare inte kan friskriva sig 

från ansvar för de fall samma intresse är försäkrat hos en annan försäkringsgivare.82 Det 

medföljer att en försäkringsgivare måste uppfylla åtagandena enligt försäkringsvillkoren 

gentemot försäkringstagaren som är dubbelförsäkrad om den åkallar ersättning från 

försäkringen. Det gäller framförallt när det kommer till konsumentförsäkringar, 

försäkringsgivarens ansvarighet påverkas inte av något förbehåll, därför finns inga subsidiära 

försäkringar.83 Det måste kunna vara fritt för den försäkrade att välja vilken försäkring den vill. 

I 43 § GFAL fanns regler om vilket ansvar som ett försäkringsbolag ska ta på sig om det har 

gjort förbehåll om dubbelförsäkring men i nuvarande lagstiftning FAL finns inga sådana 

regler.84  

 

                                                
81 Nilsson, Edvard & Strömbäck, Erland, Konsumentförsäkringslagen, 1984, s.163 och SOU 1977:84, 
Konsumentförsäkringslag, s. 245.  
82 Prop. 2003/04:150, s. 441.  
83 SOU 1977:84, Konsumentförsäkringslag, s. 244.  
84 Annell, Karl, Dubbelförsäkring enligt FAL, NFT 3/2006, s. 260.  
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3.2 Olika uppfattningar om vad som är samma intresse 

3.2.1 Samma intresse 
Ett av rekvisiten för att en dubbelförsäkringssituation ska föreligga är att samma intresse ska 

vara försäkrat hos två eller fler försäkringsgivare. Samma intresse innebär att det kan röra sig 

om två brandförsäkringar där två försäkringsbolag försäkrar samma byggnad eller att en 

egendom i ett fritidshus kan vara försäkrad dels genom hemförsäkringen, dels genom 

fritidshusförsäkringen. Samma intresse innebär att det ska vara överlappande intressen och 

därför betyder det att båda försäkringarna måste omfatta skadan och båda försäkringsgivarna 

måste vara ersättningsskyldiga för skadan.85  

 

3.2.2 Förändringen i svensk doktrin 
I Bengtssons tidigare upplagor av boken Försäkringsavtalsrätt från 2006 och 2010, skriver han 

i fotnoter att samma intresse kan försäkras av två olika försäkringstagare med en hänvisning till 

förarbetena till FAL.86 Ett exempel på en sådan situation kan vara att två försäkringstagare dels 

en hantverkare som har en försäkring vilken försäkrar kundernas egendom, dels en kund som 

andra försäkringstagare som har tecknat en hemförsäkring som även täcker för egendom som 

tillfälligt är hos hantverkaren.87 En ansvarsförsäkring och en egendomsförsäkring som har 

försäkrat samma egendom kan däremot inte försäkra samma intresse och kan därför inte vara 

en dubbelförsäkringssituation.88  

 

I Bengtssons bok Försäkringsavtalsrätt från 2015 finns en längre utläggning om det kan vara 

samma intresse när det handlar om två olika försäkringstagare. Det framgår att, redan vid 

införandet av dubbelförsäkringsreglerna i GFAL finns en bakomliggande tanke om att en 

dubbelförsäkringssituation endast kan förekomma om det är samma försäkringstagare. 

Emellertid framgår det inte klart av de då gällande rättskällorna att två försäkringstagare inte 

kan ha samma intresse.89 Denna uppfattning om att endast samma försäkringstagare kan ha 

samma intresse hade Hult som var ledande inom försäkringsrätten vid tiden när GFAL infördes. 

                                                
85 Lundström, Försäkringsavtalslag (2005:104) 6 kap. 4 §, Lexino 2013-06-30. 
86 Bengtsson, Bertil, Försäkringsavtalsrätt, 2006, s. 297, fotnot 324 och Bengtsson, Bertil, 
Försäkringsavtalsrätt, 2010, s. 312, fotnot 310.   
87 SOU 1977:84, Konsumentförsäkringslag, s. 245. 
88 Lundström, Försäkringsavtalslag (2005:104) 6 kap. 4 §, Lexino 2013-06-30.  
89 Bengtsson, Bertil, Försäkringsavtalsrätt, 2015, s. 315–316.  
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År 1936 skrev han att det är avgörande, om det är dubbelförsäkring eller inte, om 

försäkringsintressenten är identisk i de olika försäkringsavtalen.90 Däremot har det med tiden 

skett en förändring. I Hellners Försäkringsrätt och i förarbetena till FAL finns exempel på 

dubbelförsäkringssituationer med två försäkringstagare.91 Bengtsson kommer i sin redogörelse 

fram till att det har skett en förändring och att det är den nya tolkningen av dubbelförsäkring 

som gäller.92  

 

3.2.3 Nordisk doktrin 
I danska försäkringsavtalslagen regleras dubbelförsäkring i 41 § och motsvarade rekvisit för 

dubbelförsäkring är att ”samme intresse” är försäkrat mot samma fara hos flera 

försäkringsgivare.93 I Lyngsøs Dansk forsikringsret beskriver Lyngsø att det finns krav för att 

dubbelförsäkring ska vara vid handen vilket är att den försäkrade måste vara samma person 

eller personer som tillhör samma grupp.94 I den danska doktrinen Transportforsikring står det 

om hur utformandet av ett köpeavtal kan påverka risken. Detta innebär att om det framgår i 

exempelvis ett köpeavtal vem som står för risken för en vara under transporten men både 

köparen och säljaren försäkrar varan, är det inte en dubbelförsäkring eftersom avtalet reglerar 

vem som har skyldigheten att stå risken och försäkra varan.95  

 

Norska försäkringsavtalsagen har även regler om dubbelförsäkring, 6–3 § som i sak motsvarar 

6 kap. 4 § FAL.96 I Bulls Forsikringsrett har det beskrivits att det finns omständigheter som gör 

att dubbelförsäkring inte är för handen. Ett sådant exempel är när en försäkring täcker en 

försäkrad och en annan försäkring ersätter en annan försäkrad.97  

 

                                                
90 Hult, Phillips, Föreläsningar över försäkringsavtalslagen, 1936, s. 89–91.  
91 Hellner, Jan, Försäkringsrätt, 1994 [1965], s. 219, Prop. 2003/04:150, s. 441.  
92 Bengtsson, Bertil, Försäkringsavtalsrätt, 2015, s. 316.  
93 Dansk försäkringsavtalslag, Lovbekendtgørelse nr. 750 af 4. september 2002 om erstatningsansvar 
med senere ændringer. 
94 Lyngsø, Preben, Dansk forsikringsret, 1994, s. 426.  
95 Thal Jantzen, Henrik & Simonsen, Ib Ejnar, Transportforsikring, 2001, s. 158.  
96 Norsk försäkringsavtalslag, Forsikringsavtaleloven av 16. Juni 1989 nr. 69. 
97 Bull, Hans Jacob, Forsikringsrett, 2008, s. 459.  
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3.2.4 Dubbelförsäkringsöverenskommelsen 
DÖ är uppbyggd på ett sätt som förutsätter, för att kunna bli tillämpad, att två olika 

försäkringstagare är dubbelförsäkrade. Det är således endast i dubbelförsäkringssituationer där 

det finns två eller fler försäkringstagare som DÖ kan tillämpas. Indelningen av primära och 

sekundära försäkringar avgörs utifrån en bedömning av det avtal som gäller mellan de två 

försäkringstagarna. Detta innebär att bestämmelserna om primära och sekundära, i första 

avsnitten i DÖ, förutsätter att det finns två olika försäkringstagare. Även i tabellen, i DÖ:s sista 

avsnitt, förutsätts att någon av försäkringstagarna ska vara till exempel entreprenör, leverantör 

eller beställare.98  

 

3.2.5 Rättspraxis 

3.2.5.1 Besiktningsfallet 

Besiktningsfallet rör frågan om två olika försäkringstagare kan ha samma intresse försäkrat hos 

sina försäkringsgivare och därför utgöra en dubbelförsäkringssituation. Eftersom det aktuella 

rättsfallet berör en händelse som skedde år 2003 är det GFAL som tillämpas, men i sak vad 

gäller dubbelförsäkring skiljer sig inte GFAL i betydande utsträckning från den nu gällande 

FAL.99  

 

Besiktningsfallet handlar om att Eminenta Kommanditbolag (Eminenta) har utfört en 

besiktning av ett hus genom underkonsulten Tomas Fredriksson som har en enskild firma vid 

namn Hus & Byggkonsult. Eminenta och Tomas Fredriksson har var sin ansvarsförsäkring hos 

Trygg-Hansa Försäkringsbolag AB (Trygg-Hansa) respektive Länsförsäkringar Södermanland 

(LF). Den besiktning som Tomas Fredriksson utfört var behäftad med fel, och i egenskap av 

Eminentas försäkringsbolag fick Trygg-Hansa betala skadestånd till ägaren av huset för den 

skada som felet har orsakat. Trygg-Hansa har riktat regresskrav mot Tomas Fredriksson som 

orsakat felet i besiktningen för den försäkringsersättning som Trygg-Hansa har utgett och 

Tomas Fredriksson har tagit sin ansvarsförsäkring hos LF i anspråk för regresskravet från 

Trygg-Hansa.100  

 

                                                
98 Dubbelförsäkringsöverenskommelse – företag, 2005, p. 1 och tabellen på s. 3–4, se även mer i 
avsnitt 3.4. 
99 Besiktningsfallet, Nyköpings tingsrätt T 760-07, s. 1–2. 
100 Besiktningsfallet, Nyköpings tingsrätt T 760-07, s. 1–2. 
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Tvisten i Besiktningsfallet handlar om att LF motsätter sig kravet från Trygg-Hansa och menar 

att Tomas Fredriksson i egenskap av Hus & Byggkonsult var försäkrad dels genom en 

ansvarsförsäkring hos LF, dels genom Eminentas ansvarsförsäkring hos Trygg-Hansa som 

medförsäkrad.101  

 

I tingsrättens domskäl utreds det om det föreligger en dubbelförsäkringssituation eller inte. I 

utredningen fastställer tingsrätten först betydelsen av lagtextens ordalydelse vad gäller 

dubbelförsäkring och tingsrätten kommer även fram till att doktrin inom rättsområdet inte ger 

någon vägledning om vad samma intresse innebär. Tingsrätten belyser i domsskäl att i aktuell 

doktrin om dubbelförsäkring delas ofta försäkringar upp i skadeförsäkringar och 

personförsäkringar, vilket enligt tingsrätten är problematiskt eftersom detta fall rör 

ansvarsförsäkring som är en sorts skadeförsäkring. Tingsrätten finner det oklart om det går att 

tillämpa den doktrinen även på dubbelförsäkringssituationer när det rör ansvarsförsäkringar och 

är medveten om att viss försiktighet måste iakttas när doktrin tillämpas i detta fall.102  

 

I domskälen konstaterar tingsrätten att det är möjligt att det finns fler olika försäkrade i en 

dubbelförsäkringssituation men begränsar det till situationer när försäkringsintressenten är 

identisk. Försäkringsintressenten är identisk om försäkringstagaren innehar en egen försäkring 

för ett intresse samt är medförsäkrad i försäkring som avser samma intresse. Tingsrätten 

konstaterar utifrån doktrin skriven av Hult att samma intresse inte bör tolkas extensivt. 

Tingsrätten konstaterar även att dubbelförsäkringsregleringen som finns i GFAL medför att 

försäkringstagare äger befogenhet att vända sig till vilken försäkringsgivare som helst. Utifrån 

detta kommer tingsrätten fram till att det inte är en dubbelförsäkringssituation. Tingsrätten 

konstaterar dessutom att Eminenta uteslutande kunde vända sig till Trygg-Hansa som 

försäkringsbolag. Trygg-Hansa var det enda försäkringsbolag som hade försäkrat Eminentas 

intresse, att skydda Eminenta mot skadeståndsansvar.103 

 

Målet överklagas till hovrätten. Hovrätten gör inte någon annan bedömning än den som 

tingsrätten har gjort och fastställer domen.104 Beslut överklagas till HD och HD meddelar 

                                                
101 Besiktningsfallet, Nyköpings tingsrätt T 760-07, s. 1–2.  
102 Besiktningsfallet, Nyköpings tingsrätt T 760-07, s. 6.  
103 Besiktningsfallet, Nyköpings tingsrätt T 760-07 s. 8.  
104 Besiktningsfallet, Svea hovrätt T 1098-09, s. 1–2.  
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prövningstillstånd 3 oktober 2011. Därefter återkallar Trygg-Hansa sitt överklagande och HD 

avskriver målet.105  

 

3.2.5.2 Vattenverksfallet 

Ett annat rättsfall där DÖ berörs är Vattenverksfallet. Vattenverksfallet handlar om att Trygg-

Hansa har betalat ut försäkringsersättning för en skada på ett vattenverk till entreprenören Peab 

i egenskap av Peabs försäkringsbolag. Beställaren, som beställt arbete av Peab och ägaren av 

vattenverksbyggnaden är Uppsala kommun. Uppsala kommun har försäkrat vattenverket hos 

Svenska Kommun Försäkrings AB (Kommun Försäkring). Trygg-Hansa menar att Uppsala 

kommun är dubbelförsäkrade med en försäkring hos Kommun försäkring och en hos Trygg-

Hansa eftersom Uppsala kommun är medförsäkrad i Peabs försäkring. Trygg-Hansa menar 

också att Uppsala kommun orsakade skadan och är därför ansvarig för skadan.106  

 

I Gävle tingsrätts dom, meddelad den 28 juni 2012, görs en bedömning att Peab och Uppsala 

kommun har samma försäkrade intresse. Det står att: 

 

…eftersom båda försäkringarna avser skada som består i att det ekonomiska 

värdet av försäkrad egendom minskas eller går förlorat, står det klart att både 

Uppsala kommuns försäkring hos Kommun försäkring och Peabs försäkring hos 

Trygg-Hansa omfattar samma intresse.107 

 

Domen överklagas till hovrätten för nedre Norrland.108 Hovrätten gör en annan bedömning 

huruvida det föreligger en dubbelförsäkringssituation i detta fall, se vidare i avsnitt 3.5.2.2.  

 

3.2.5.3 Anstaltsfallet 

I Anstaltsfallet tvistar parterna försäkringsbolaget Länsförsäkringar Skaraborg (LF) och 

entreprenören Skanska. Entreprenören Frisks försäkringsbolag har tecknat en allriskförsäkring 

hos LF. Kriminalvårdsfastigheter har anlitat Skanska som generalentreprenör för byggnation 

på en anstaltsbyggnad. Skanska har därefter anlitat Frisk för entreprenadarbete av en 

                                                
105 Besiktningsfallet, HD T 3700/10, s. 2.  
106 Vattenverksfallet, hovrätten för nedre Norrland T 779-12, s. 2–5.  
107 Vattenverksfallet, hovrätten för nedre Norrland T 779-12, s. 15.  
108 Vattenverksfallet, hovrätten för nedre Norrland T 779-12, s. 18. 
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luftbehandlingsanläggning på anstaltsbyggnaden. Skanskas byggnation orsakade skador på det 

ventilationssystem som Frisk installerade. Skanska anmälde skadan till försäkringsbolaget If 

Skadeförsäkring AB (If) där Skanska tecknat en allriskförsäkring, men If avböjde att reglera 

skadan. Frisk anmälde därefter skadan till LF som betalade ut ersättning till Frisk. LF har 

därmed tagit över Frisks talan om rätt till skadestånd från Skanska.109  

 

LF har utifrån dessa omständigheter yrkat att Skanska ska betala skadestånd för skadan på 

ventilationssystemet. LF har som grund för sin stämning att enligt AB 04 5:1 ska Skanska bära 

risken och står för skadan och enligt Frisk är entreprenaden är dubbelförsäkrad hos LF och If. 

Skanska har å sin sida som grund för sitt svar att både LF och If har anslutit till DÖ och i 

enlighet med DÖ har inte LF rätt att kräva ersättning eftersom LF ska stå för ersättningen för 

skadan. Skanska hävdar att Skanska kan åberopa DÖ i egenskap av ett s.k. tredjemansavtal.110 

Den centrala frågan i Anstaltsfallet är om Skanska kan tillämpa DÖ som tredje man trots att det 

är en överenskommelse mellan olika försäkringsbolag. För att komma till slutsatsen om DÖ är 

tillämpligt i detta fall gör rätten en bedömning att det behövs utredas om det i Anstaltsfallet 

föreligger en dubbelförsäkringssituation.111 

 

LF har hänvisat till ett rättsutlåtande av Marcus Radetzki där han skriver att det som är en 

dubbelförsäkringssituation enligt DÖ bestäms inte enligt någon definition i DÖ utan det 

bestäms enligt 6 kap. 4 § FAL. Vidare har det i rättsutlåtandet ställts frågan om de båda 

försäkringarna från LF och If omfattar samma intresse. För att besvara detta börjar Radetzki 

med att diskutera begreppet intresse. Intresse beskrivs som att det är intresset i egendomen som 

försäkras och inte själva egendomen. Radetzki menar att det finns stöd för att intresse ger 

uttryck för en subjektiv relation vilket innebär att det intresse bestäms utifrån individuella 

förhållanden. Därför menar Radetzki att kravet på samma intresse i en 

dubbelförsäkringssituation förutsätter att det är en och samma person. Radetzki hänvisar bland 

annat till Svea hovrätts dom i Besiktningsfallet och den doktrin som Hult har skrivit.112 

 

Skanska har hänvisat till ett rättsutlåtande skrivet av Harald Ullman där han skriver att Skanska 

har försäkrat den aktuella byggnationen hos If som entreprenaden utfördes i och att 

                                                
109 Anstaltsfallet, Svea hovrätt T 2537-11, s. 1–2.  
110 Anstaltsfallet, Svea hovrätt T 2537-11, s. 2.  
111 Anstaltsfallet, Svea hovrätt T 2537-11, s. 3–5. 
112 Anstaltsfallet, Solna tingsrätt T4396-09, bilaga K33, rättsutlåtande av Marcus Radetzki, s. 2–5. 
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allriskförsäkringen gällde för skadan på ventilationssystemet. Ullman menar också att If 

åberopade DÖ för att i en sådan dubbelförsäkringssituation mellan LF och If ska LF handlägga 

skadeärendet. Ullman menar också att samma intresse har försäkrats i båda 

allriskförsäkringarna från If och LF. Vad gäller frågan om dubbelförsäkring menar Ullman att 

det inte utifrån 6 kap. 4 § FAL eller dess förarbeten går att utläsa om en sådan situation som i 

Anstaltsfallet är en dubbelförsäkringssituation. Han menar också att den doktrin som Radetzki 

har hänvisat till i sitt utlåtande saknar betydelse på grund av att LF och If har antagit DÖ och 

att genom att tillämpa DÖ är situationen i Anstaltsfallet en dubbelförsäkringssituation. Ullman 

skriver också i sitt utlåtande att det inte har någon betydelse att Skanska är motpart eftersom If 

är berörd i samma utsträckning vilket visas genom att If är Skanskas ombud i Anstaltsfallet.113  

 

I Solna tingsrätt beslutas det att Skanska ska betala skadestånd till LF till det belopp som LF 

har begärt i en dom meddelad den 22 februari 2011.114 Som grund för beslutet bedömer 

tingsrätten bland annat att två parter inte kan ha samma försäkrade intresse och vara 

dubbelförsäkrade. Det står att:  

 

Både Frisk och Skanska har haft ekonomiskt behov av försäkringsskydd vilket 

talar för att de har varsitt ekonomiskt intresse.115  

 

Anstaltsfallet tas även upp i Svea hovrätt men frågan om samma intresse utreds inte i den 

instansen utan hovrätten tar samma beslut som tingsrätten med grund i att DÖ inte bedöms 

kunna åberopas av Skanska som tredje man.116 

 

3.3 Försäkringsavtalslagen 

3.3.1 Uppdelningen av ansvar mellan försäkringsgivarna enligt FAL 
Förhållandet vad gäller ansvaret mellan försäkringsgivarna för försäkringsersättningen finns 

reglerat i 6 kap. 4 § sista meningen FAL och där stadgas att ansvaret mellan försäkringsgivarna 

ska fördelas mellan ansvarsbeloppen. Det stadgas också i första meningen att 

försäkringstagaren har rätt att kräva ersättning från vilken försäkringsgivare som denne önskar 

                                                
113 Anstaltsfallet, Solna tingsrätt T4396-09 rättsutlåtande av Harald Ullman, s. 7–9. 
114 Anstaltsfallet, Svea hovrätt T 2537-11, s. 1. 
115 Anstaltsfallet, Svea hovrätt T 2537-11, s. 5.  
116 Anstaltsfallet, Svea hovrätt T 2537-11, s. 6–8. 
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utan att det påverkar hur stor ersättning som försäkringstagaren kan få. Försäkringstagarens val 

av försäkringstagare påverkar inte heller ansvaret mellan försäkringsgivarna. Ansvarsbelopp 

kallas den ersättning som försäkringstagaren kan få från försäkringsgivaren. Det innebär att det 

inte måste vara samma belopp som försäkringsbelopp, alltså det högsta beloppet som 

försäkringen uppgår till. Däremot är ansvarsbeloppet speciellt för varje försäkringsfall och 

motsvarar den försäkringsersättning som försäkringsgivaren är skyldig att ersätta 

försäkringstagaren med. Om den ena försäkringen inte täcker hela skadan med ansvarsbeloppet 

kan försäkringstagaren begära ersättning från andra försäkringsbolagen om det har försäkrat 

samma intresse. Om det ändå innebär att ansvarsbeloppen inte överstiger skadan kallas det 

istället för en andelsförsäkring, detta innebär en uppdelning av ersättningen till 

försäkringstagaren utifrån det belopp som försäkringsgivarna har åtagit sig men det räcker ändå 

inte upp till den skadan som försäkringstagaren har drabbats av. En andelsförsäkring kan 

tecknas medvetet om ansvarsbeloppet skulle kunna vara för högt för att kunna teckna försäkring 

hos endast en försäkringsgivare. Därför kan försäkringstagaren välja att teckna försäkring hos 

flera försäkringsgivare. Det är endast när ansvarsbeloppen sammanlagt överstiger den skadan 

som försäkringstagaren har lidit som fördelning av ansvaret för försäkringsersättningen ska ske 

och ska delas upp med hänsyn till ansvarsbeloppen mellan försäkringsgivarna enligt 

dubbelförsäkringsreglerna i FAL.117  

 

3.3.2 Brandfallet 
Ett exempel på hur fördelning av ansvaret för försäkringsersättningen ska ske och ska delas upp 

enligt dubbelförsäkringsregeln118, med hänsyn till ansvarsbeloppen för försäkringsbolagen, 

finns i ett rättsfall från HD, NJA 1937 s. 290, här kallat Brandfallet. Brandfallet handlar om en 

byggnad som är försäkrad hos flera försäkringsbolag för samma intresse mot samma risk och 

är således dubbelförsäkrad. Byggnaden drabbas av en brandskada och skadan har ett uppskattat 

värde på 26 700 kronor. De två försäkringsbolagen som båda har försäkrat denna byggnad har 

ett försäkringsbelopp på 20 000 kronor respektive 13 000 kronor och i detta fall är 

ansvarsbeloppen detsamma. Summan av ansvarsbeloppen överstiger skadan och därför ska 

försäkringsbolagen fördela ersättningen av skadan med 16 181:82 kronor (20/33 av 26 700 

kronor) respektive 10 518:18 kronor (13/33 av 26 700 kronor).119  

                                                
117 Hellner, Jan, Försäkringsrätt, 1994 [1965], s. 256 ff.  
118 6 kap. 4 § 3 meningen FAL. 
119 Brandfallet, NJA 1937 s. 290, s. 1–2.   
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3.3.3 Berikandeförbudet 
Det som hindrar att försäkringstagaren kan få ersättning utöver skadans omfattning är 

berikandeförbudet. Berikandeförbudet står inte uttryckligen i FAL som i GFAL på grund av det 

är en föråldrad regel som inte följs när det kommer till nyvärdesförsäkringar. 

Nyvärdesförsäkringar innebär att en försäkringstagare kan få en större ersättning än den skada 

som skett. Berikandeförbudet har betydelse när det kommer till att motverka 

försäkringsbedrägerier och kan även bidra till att sänka försäkringspremien. Likväl finns 

berikandeförbudet skrivet i reglerna om dubbelförsäkring enligt 6 kap. 4 § andra meningen FAL 

och även som en ledande princip vid villkorstolkning.120  

 

3.3.4 Anmälningsskyldighet om andra försäkringsgivare 
Det finns andra omständigheter som kan påverka vilken ersättning som försäkringsgivaren är 

skyldig att utge. 44 § GFAL innehåller en lagstadgad skyldighet, en sorts anmälningsskyldighet, 

som innebär att försäkringstagaren måste meddela sin försäkringsgivare om samma intresse 

även är försäkrat hos en annan försäkringsgivare. Om försäkringstagaren inte uppfyller den 

anmälningsskyldigheten har försäkringsgivaren rätt att sätta ned ersättningen om bristen 

inneburit skada för försäkringsgivaren. I FAL finns inte denna lagstadgade 

anmälningsskyldighet men det finns möjligheter för försäkringsgivaren att i 

försäkringsvillkoren bestämma om att en sådan anmälningsskyldighet är gällande för 

försäkringstagaren. Genom en sådan anmälningsskyldighet i försäkringsvillkoren blir 

konsekvensen densamma för försäkringstagaren som 44 § GFAL innebar.121  

 

3.4 Dubbelförsäkringsöverenskommelsen 

3.4.1 Vad är DÖ? 
Reglerna om uppdelningen av ansvaret mellan försäkringsgivarna i en 

dubbelförsäkringssituation i FAL är dispositiva och reglerna går att frångå om 

försäkringsbolagen kommer överens om det. En sådan överenskommelse kan träffas efter att 

ett försäkringsfall har inträffat och i sådant fall kan den överenskommelsen endast komma att 

gälla för den aktuella dubbelförsäkringssituationen. Överenskommelser mellan 

                                                
120 Prop. 2003/04:150, s. 192 ff.  
121 Annell, Karl, Dubbelförsäkring enligt FAL, NFT 3/2006, s. 261.  
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försäkringsbolag kan även träffas innan ett försäkringsfall har inträffat, en sådan 

överenskommelse gäller för eventuella dubbelförsäkringsfall i framtiden.122 DÖ är en sådan 

överenskommelse som träffades 1978 och har sedan reviderats, senast var år 2005 och gäller 

vid dubbelförsäkringssituationer som uppstår vid egendoms-, ansvars- och 

avbrottsförsäkringar.123 DÖ är en överenskommelse som gäller för alla försäkringsbolag som 

har anslutit sig till den och de flesta försäkringsbolag i Sverige har anslutit sig till den. Ett 

anslutande till DÖ förbinder försäkringsgivarna att tillämpa de fördelningsregler som gäller 

enligt DÖ i en dubbelförsäkringssituation.124 Syftet med DÖ är att minska 

administrationskostnaderna som uppkommer när fördelningen av ansvaret ska ske mellan 

försäkringsbolagen i enlighet med FAL. Ett kriterium för att DÖ ska vara tillämplig är att det 

handlar om en dubbelförsäkringssituation som omfattar två olika försäkringstyper. Det kan 

exempelvis handla om en försäkringstagare och en försäkrad eller två försäkringar som har två 

olika försäkringstagare. Är det samma försäkringstyper så som när samma försäkringstagare 

har tecknat precis två lika försäkringar finns det ingen olikhet mellan försäkringarna eller något 

avtal mellan försäkringstagarna som kan bestämma vilken försäkringsgivare som ska utge 

försäkringsersättningen enligt DÖ.125 

 

3.4.2 Fördelningen av ansvaret mellan försäkringsgivarna enligt DÖ 

3.4.2.1 Primära och sekundära försäkringar 

DÖ delar in försäkringar i primära försäkringar och sekundära försäkringar och det är den 

primära försäkringen som får stå för försäkringsersättningen i en dubbelförsäkringssituation. 

Det som är av betydelse för om en försäkring är primär eller sekundär är bland annat om en av 

försäkringstagarna har en försäkringsplikt.126 Försäkringsplikt är ett resultat av att 

försäkringstagaren har en förpliktelse att teckna försäkring avseende viss skada genom ett avtal. 

Försäkringsplikten innebär att det försäkringsbolag som tillhör försäkringstagaren med den 

primära försäkringen enligt DÖ ska stå för den eventuella skadan som kan förekomma vid en 

dubbelförsäkringssituation.127 Ett exempel på en ansvarsfördelning enligt DÖ skulle kunna 

beskrivas med en situation när en hantverkares försäkring som försäkrar kundernas egendom 

                                                
122 Lundström, Försäkringsavtalslag (2005:104) 6 kap. 4 §, Lexino 2013-06-30.  
123 Annell, Karl, Dubbelförsäkring enligt FAL, NFT 3/2006, s. 262 och se DÖ i bilaga 1.  
124 Dubbelförsäkringsöverenskommelse – företag, 2005, s. 4.  
125 Annell, Karl, Dubbelförsäkring enligt FAL, NFT 3/2006, s. 262–263. 
126 Dubbelförsäkringsöverenskommelse – företag, 2005, p. 1.  
127 Annell, Karl, Dubbelförsäkring enligt FAL, NFT 3/2006, s. 262–263. 
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och kundernas hemförsäkring även täcker för egendom som tillfälligt är hos hantverkaren. Det 

innebär i sådant fall att en dubbelförsäkringssituation föreligger och om hantverkaren i ett avtal 

med kunden har förpliktigat sig att försäkra kundens egendom har hantverkaren en 

försäkringsplikt. Det innebär också att hantverkaren tar på sig ansvaret att finansiera den 

skadekostnad som uppstår om kundernas egendom skadas. Om hantverkarens försäkringsbolag 

är ansluten till DÖ har försäkringsbolaget den primära försäkringen och det innebär att 

hantverkarens försäkringsbolag skulle stå för försäkringsersättningen om egendomen blev 

utsatt för någon skada. Den omständighet att någon försäkringstagare har avtalat om att ta på 

sig ansvar för eventuell skada av en egendom innebär inte att andra som har ett intresse i 

egendomen avstår från att försäkra egendomen, utan de kan på grund av rädslan av att stå utan 

försäkring ändå teckna en försäkring för egendomen.128 

 

3.4.3.2 Tabellen i DÖ 

Finns det inte någon omständighet som innebär att någon försäkring blir primär ska ansvaret 

mellan försäkringsgivarna bestämmas utifrån en tabell i DÖ. Tabellen är sorterad efter 

egendoms-, ansvars- och avbrottsförsäkring och reglerna är ordnande i ordning efter vilken 

regel som ska tillämpas i första hand vid det fall en regel stämmer överens med 

försäkringsfallet. Alltså ska varje regel i tabellen i ordning uteslutas innan nästa regel prövas.129  

 

3.4.4 Syftet med DÖ 
Det finns som beskrivits ovan skillnader mellan DÖ och FAL när det gäller uppdelningen av 

ansvaret för försäkringsgivaren när en dubbelförsäkringssituation föreligger.  FAL syftar till att 

fördela risken på det kollektiv som har betalat den medan DÖ lägger hela ansvaret på ett 

försäkringsbolag.  Därför har det anförts att DÖ innebär att ansvaret läggs på fel 

försäkringskollektiv.130 DÖ har bland annat som syfte att minska de ekonomiska kostnaderna 

för skaderegleringen. DÖ förenklar ansvarsfördelningen genom att lägga hela ansvaret på den 

mer särskilda försäkringen och låta den mer allmänna försäkringen undkomma ansvar. Ett annat 

syfte är att minska administrationskostnaderna för uppdelningen av ansvaret mellan 

försäkringsgivarna i jämförelse vad administrationskostnaden uppgår till när en fördelning av 

                                                
128 Ullman, Harald, Entreprenadförsäkring, 2017, s. 17.  
129 Dubbelförsäkringsöverenskommelse – företag, 2005, s. 3.  
130 Annell, Karl, Dubbelförsäkring enligt FAL, NFT 3/2006, s. 262–263.  
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ansvaret enligt FAL sker.131 DÖ är ett avtal som gäller mellan försäkringsgivarna och sätts i 

kraft när en dubbelförsäkringssituation föreligger.132  Om det skulle råda oenigheter i huruvida 

en försäkringsgivare har rätt till återkrav enligt DÖ, om det är tvistigt om DÖ är tillämpligt eller 

hur tolkning av DÖ ska ske ska det avgöras i skiljedomstol.133  

 

3.5 Avtal som påverkar om det föreligger en 

dubbelförsäkringssituation 

3.5.1 Avtal mellan försäkringsgivare och försäkringstagare  

3.5.1.1 Inledande kommentar 

I en dubbelförsäkringssituation finns det åtminstone tre parter som är inblandande och parterna 

har olika avtal mellan varandra. Parterna består av minst två försäkringsbolag och möjligen fler 

än en försäkringstagare. Det är klarlagt att ansvaret mellan försäkringsbolagen i en 

dubbelförsäkringssituation kan avtalas om mellan försäkringsbolagen, som exempelvis har 

gjorts i och med DÖ.134 Däremot är det inte bara det försäkrade intresset som är av betydelse 

för om det föreligger en dubbelförsäkringssituation. Avtal mellan försäkringsgivare och 

försäkringstagare kan påverka om försäkringen gäller och det har betydelse för om skadan är 

dubbelförsäkrad eller inte. 

 

3.5.1.2 Göteborgsfallet 

Avtal mellan försäkringsgivare och försäkringstagare och dess påverkan på huruvida det 

föreligger en dubbelförsäkringssituation har utretts av hovrätten i det här kallade 

Göteborgsfallet som rör en tvist mellan försäkringsbolagen Göta Lejon och Moderna 

Försäkringar.135 Båda försäkringsbolagen är försäkringsbolag till Göteborgs Spårvagnar AB, 

och båda försäkringsbolagen har försäkrat samma intresse, i en ansvarsförsäkring vid en 

tidpunkt när två personer blev skadade på grund spårvagnar tillhörande Göteborgs Spårvagnar 

AB. Försäkringsbolaget Göta Lejon återkräver halva försäkringsersättningen av Moderna 

Försäkringar av den försäkringsersättningen som Göta Lejon har utgett till Göteborgs 

Spårvagnar AB. Både Göta Lejon och Moderna Försäkringar är överens om att det i detta 

                                                
131 Bengtsson, Bertil, Försäkringsteknik och civilrätt, 1998, s, 44.  
132 Annell, Karl, Dubbelförsäkring enligt FAL, NFT 3/2006, s. 264.  
133 Dubbelförsäkringsöverenskommelse – företag, 2005, p. 4. 
134 Se avsnitt 3.4. 
135 Göteborgsfallet, Svea hovrätt T 5636-17, s 1.  
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försäkringsfall föreligger en dubbelförsäkringssituation. Däremot vill Moderna Försäkringar 

inte betala halva ersättningen till Göta Lejon bland annat på grund av att Moderna Försäkringar 

hävdar att skyldigheten att betala försäkringsersättning är prekluderad enligt de aktuella 

försäkringsvillkoren mellan Moderna Försäkringar och Göteborgs Spårvagnar AB. Moderna 

Försäkringar menar att Göteborgs Spårvagnar AB inte har uppfyllt det anmälningsplikt som 

åligger Göteborgs Spårvagnar AB enligt försäkringsvillkoren.136  

 

Hovrätten kommer fram till att den anmälan om försäkringsfall som Göteborgs Spårvagnar AB 

har gjort till Göta Lejon inte kan innebära att även Moderna Försäkringar är skyldig att utge 

ersättning, därför har Moderna Försäkringars försäkringsåtagande fallit bort på grund av 

preklusion. Utifrån den slutsatsen är hovrätten av den ståndpunkt att det inte finns någon 

möjlighet för Göta Lejon att rikta återkrav från Moderna Försäkringar i enlighet med 6 kap. 4 

§ FAL. Detta beror på att den regelns utformning talar för att en fördelning av ansvaret endast 

kan ske om varje försäkringsbolag har en skyldighet att utge försäkringsersättning.137  

 

Hovrätten menar att det är viktigt för ett försäkringsbolag att kunna avtala om vilka situationer 

som en försäkring omfattar och när ansvar faller bort för försäkringsbolaget. För att det ska 

finnas en möjlighet att begränsa den möjligheten för försäkringsbolagen krävs det starka 

motstående intressen. Hovrätten gör en bedömning utifrån att det finns ett sådant starkt intresse 

som kan motivera att det ska finnas begränsning vid dubbelförsäkring för vad 

försäkringsbolaget kan avtala om i försäkringsvillkoren vad gäller förutsättningar och i vilken 

utsträckning åtagandet omfattar.138 Domen i Svea hovrätt är daterad 2018-10-18 och Göta 

Lejons talan avslås och Moderna Försäkringar behöver inte ersätta Göta Lejon i denna 

dubbelförsäkringssituation.139 Göta Lejon har överklagat domen och det är ännu inte klart om 

prövningstillstånd kommer att meddelas i HD.140  

   

                                                
136 Göteborgsfallet, Svea hovrätt T 5636-17, s 3–4.  
137 Göteborgsfallet, Svea hovrätt T 5636-17, s 4–8. 
138 Göteborgsfallet, Svea hovrätt T 5636-17, s. 7–8.  
139 Göteborgsfallet, Svea hovrätt T 5636-17, s 1–2. 
140 Göteborgsfallet, HD T5515-18, kontaktat HD 2019-03-18. 
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3.5.2 Avtal mellan olika försäkringstagare 

3.5.2.1 Inledande kommentar 

Det är inte endast avtal mellan försäkringsgivare och försäkringstagare som kan påverka om 

det föreligger en dubbelförsäkringssituation vid ett försäkringsfall. Avtal mellan 

försäkringstagarna kan också påverka om försäkringen gäller och det har betydelse för om 

skadan är dubbelförsäkrad eller inte. Passande exempel för sådana avtal finns inom 

entreprenadrätten som ofta är reglerad av olika standardavtal såsom AB 04 och AB 92. Det är 

avtal som gäller mellan entreprenörer och beställare som också ofta är olika försäkringstagare. 

Vid skador på byggnader som byggs genom entreprenader kan det leda till krockar mellan 

försäkringsvillkoren och entreprenörernas standardavtal.  

 

3.5.2.2 Vattenverksfallet 

Det som beskrivs ovan i de inledande kommentarerna har utretts i hovrätten i det här kallade 

Vattenverksfallet.141 Vattenverksfallet handlar om att Trygg-Hansa, som är entreprenören 

Peabs försäkringsbolag, har betalat ersättning för en skada på ett vattenverk till Peab. Ägaren 

av vattenverket är Uppsala kommun som också är beställaren av entreprenad som utförs i 

vattenverket och genomförs av entreprenören Peab. Peab har försäkrat entreprenaden som 

utförs i vattenverket och Uppsala kommun har försäkrat vattenverket hos Svenska Kommun 

Försäkringsbolag AB (Kommun Försäkring) som ägare av vattenverket.142 Trygg-Hansa riktar 

återkrav mot Kommun Försäkring i enlighet med dubbelförsäkringsreglerna för 

försäkringsersättning som Trygg-Hansa har utgett på grund av skadan på vattenverket. Trygg-

Hansa menar att Uppsala kommun är dubbelförsäkrad; Uppsala kommun har en försäkring hos 

Kommun försäkring och har även en försäkring hos Trygg-Hansa som medförsäkrad i Peabs 

försäkring. Trygg-Hansa menar också att Uppsala kommun orsakade skadan och är därför 

ansvarig för skadan enligt avtalet mellan Uppsala kommun och Peab, det vill säga, Allmänna 

bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, (AB 92). I AB 92 

finns ett leverantörsgarantiundantag i punkt 5:4 som innebär att försäkringen inte omfattar: 

 

skada som entreprenör, leverantör eller annan enligt köplag eller åtagande i avtal 

är skyldig att ersätta. 

                                                
141 Tingsrättens dom i Vattenverksfallet har beskrivits i avsnitt 3.2.5.2. 
142 Vattenverksfallet, hovrätten för nedre Norrland T779-12, s. 2–3.  
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Detta undantag innebär att Uppsala kommun och Peab har avtalat om att Peab inte ansvarar för 

skada på entreprenaden som beror på beställaren. Trygg-Hansa begär återkrav från Kommun 

Försäkring eftersom det föreligger en dubbelförsäkringssituation.143  

 

Hovrätten menar att en första förutsättning för att en dubbelförsäkringssituation ska föreligga 

är att Uppsala kommuns egendomsförsäkring hos Kommun Försäkring gäller för den aktuella 

skadan. Kommun Försäkring hävdar att försäkringen inte gäller för skadan. Vad gäller 

Kommun Försäkrings försäkringsvillkor finns ett leverantörgarantiundantag som innebär att 

försäkringen inte gäller om entreprenör, leverantör eller annan är skyldig att ersätta skadan. 

Mellan Uppsala kommun och Peab gäller AB 92 och punkt 5:4 innebär att entreprenören Peab 

är skyldig att stå för skadan om inte skadan beror på beställaren, som i detta fallet är Uppsala 

kommun. Hovrätten kommer fram till att Trygg-Hansa inte har kunnat klargöra att Uppsala 

kommun orsakade skadan, därför kan inte Uppsala kommun bli ansvarig för skadan. Detta 

innebär att Peab får stå risken för skadan. Hovrättens avgörande är att det inte har förelegat 

någon dubbelförsäkringssituation på grund av leverantörgarantiundantaget som resulterar i att 

försäkringen inte omfattar den skadan på entreprenaden.144  

  

                                                
143 Vattenverksfallet, hovrätten för nedre Norrland T779-12, s. 17.  
144 Vattenverksfallet, hovrätten för nedre Norrland T779-12, s. 18–19.  
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4 Kan två eller fler försäkringstagare ha samma försäkrade 

intresse i olika försäkringar, och därmed vara 

dubbelförsäkrade? 

4.1 Vad innebär begreppet intresse? 
Först ska begreppet intresse analyseras. Intresse är ett abstrakt begrepp inom försäkringsrätten 

som kan förekomma på åtskilliga sätt. Ett intresse kan finnas hos ägaren av egendomen, men 

även hos panthavaren av egendomen eller hantverkaren som tillfälligt innehar egendomen. Alla 

försäkringstagare som har en risk att försämra sin position om egendomen skadas har ett 

intresse. Om det däremot inte finns något intresse finns det ingen rätt till försäkringsersättning 

enligt intresseprincipen. Utan intresseprincipen skulle dödsboet i Dödsbofallet kunnat få 

försäkringsersättning för en byggnad som inte dödsboet hade något försäkrat intresse i. 

dödsboet hade ett intresse av att bo i byggnaden och ett intresse i dess egendom som det skulle 

kunna försäkra i en hemförsäkring, men det har inget kapitalintresse i byggnaden som var 

försäkrad genom dess fritidshusförsäkring.145 Om dödsboet hade fått försäkringsersättning för 

skadan hade det inneburit att vem som helst skulle kunna försäkra vad som helst utan att det 

finns något kapitalintresse till egendomen. I Konstfallet konstaterar däremot HD att 

försäkringstagaren som inte har ett intresse i den försäkrade egendomen kan få 

försäkringsersättning ändå förutsatt att den medförsäkrade ägaren inte har åberopat sin rätt 

enligt försäkringsavtalet själv.146 Det innebär att det finns sätt att bortse från intresseprincipen 

när det gäller intresset för en medförsäkrad.  

 

Utifrån bland annat Dödsbofallet och Spårvagnsfallet kan konstateras att det krävs att den 

försäkrade lider en ekonomisk förlust av försäkringsfallet för att det ska finnas ett intresse.147 

Det är senare även något som överensstämmer med försäkringsrättslig doktrin, exempelvis i 

den uppsats som Van der Sluijs skriver 2018.148  

 

Intresse är ett ekonomiskt begrepp och inte ett rättsligt, och därför behövs inte någon rättslig 

relation till egendomen för att det ska finnas ett intresse. Det är något som styrker att det 

                                                
145 Se avsnitt 2.3.3. 
146 Se avsnitt 2.3.4. 
147 Se avsnitt 2.3.3 och 2.4.2. 
148 Se avsnitt 2.3.1 och 2.3.5.  
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försäkrade intresset är objektivt.149 Det finns även andra argument som styrker att det 

försäkrade intresset är objektivt, det är att kapitalintresset är helt frånkopplat från vem som äger 

egendomen. Värdet beräknas oberoende av vem egendomen tillhör.150 Om intresset bestäms 

objektivt skulle samma intresse kunna försäkras av flera försäkringstagare. Det finns däremot 

argument för att det försäkrade intresset bestäms subjektivt. Radetzki menar att det intresse som 

en försäkringstagare har i en egendom bestäms utifrån förhållandet mellan försäkringstagaren 

och egendomen.151 Samma argumentation sker i anstaltsfallet.152 Utifrån detta tankesätt om ett 

subjektivt intresse skulle inte flera försäkringstagare kunna ha samma intresse försäkrat.  

 

4.2 Konstfallet och Bukowskifallet 
Konstfallet och Bukowskifallet påminner om varandra eftersom båda rättsfallen handlar om en 

försäkringstagare som har försäkrat egendom som denne inte äger, och i dessa fallen är en av 

frågorna om försäkringstagarna har något intresse i egendomen. Båda försäkringstagarna har 

försäkrat sin verksamhet och inom verksamheten har de tagit emot egendom som de inte är 

ägare till. Skillnaden mellan Konstfallet och Bukowskifallet är att försäkringstagaren, TMG, i 

Konstfallet vänder sig direkt till sitt försäkringsbolag Trygg-Hansa för att erhålla 

försäkringsersättning, medan i Bukowskifallet har ett annat bolag betalat ut ersättning för 

kundernas egendom och sedan vill Bukowski föra kundernas talan och få ersättning den stulna 

egendomen. I Bukowskifallet hänvisar hovrätten till Konstfallet men konstaterar att Bukowski 

inte har rätt till ersättning eftersom kunderna redan har fått sin ersättning från Bukowski Market 

AB.153 Frågan är om det skulle ha haft någon betydelse i Bukowskifallet om ägarna till den 

stulna egendomen gav Bukowski behörighet att ta emot försäkringsersättningen med befriande 

verkan? Precis som ägarna till egendomen som blev stulen i Konstfallet hade gjort.154  

 

Det som skiljer dessa fall åt är resonemanget om försäkringstagarna har ett intresse i 

egendomen. I Konstfallet diskuteras inte om huruvida TMG har något intresse i egendomen 

utan endast huruvida TMG har behörighet att kräva ersättning från Trygg-Hansa för den 

egendom som ägs av någon annan. Trots att HD inte har utrett om TMG har lidit någon 

                                                
149 Se avsnitt 2.1. 
150 Se avsnitt 2.3.1. 
151 Se avsnitt 2.3.1. 
152 Se avsnitt 3.2.5.3  
153 Se avsnitt 2.3.4 och 2.4.3.  
154 Se avsnitt 2.3.4.  
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ekonomisk förlust på grund av den stulna egendomen ska Trygg-Hansa ersätta TMG för den. I 

Bukowskifallet kommer hovrätten till den slutsats att Bukowski inte har något intresse i den 

stulna egendomen på grund av att Bukowski inte har lidit någon ekonomisk förlust. Till stöd 

har Bukowski anfört doktrin skriven av Hellner.155 Emellertid finns det ett avtal mellan 

Bukowski och kunderna som innebär att Bukowski skulle kunna bli ersättningsskyldiga 

gentemot kunderna om egendomen skadas, vilket skulle kunna utgöra en risk för Bukowski att 

lida ekonomisk förlust.  

 

Enligt Ullman har avtal om ansvarsfördelning med kunder betydelse för vem som ska stå för 

skadan av egendom. Det är den som har ansvar för skadan som har rätt till 

försäkringsersättningen. Johansson är inne på samma linje och menar att den som har avtalat 

sig ansvarig för en egendomsskada har det försäkrade intresset och har därmed också rätt till 

försäkringsersättningen.156 Vid en jämförelse med Spårvagnsfallet där hovrätten ställer krav på 

att det måste ha funnits en risk att lida en ekonomisk förlust för den försäkrade, Transdev, för 

att det ska finnas ett intresse,157 finns det fog att hävda att Bukowski riskerade att lida en 

ekonomisk förlust. Därmed går det att också att argumentera för att Bukowski hade ett intresse 

i kundernas egendom, men det är oklart om Bukowski hade rätt sorts försäkring för det ansvar 

som Bukowski hade åtagit sig enligt avtalet med kunderna.  

 

4.3 Samma intresse 

4.3.1 Vilket intresse ska vara samma? 
Efter att ha gjort en utredning av vad intresse kan vara ska resultatet sammanställas och 

struktureras i punkter. Hur bestäms det försäkrade intresset?  

Bestäms intresset utifrån: 

!! utformningen av försäkrat intresse i försäkringsvillkoren? 

!! vilken försäkringstyp det är? 

!! vilken egendom som är försäkrad? 

!! vem som är försäkringstagare?  

!! vilken typ av relation försäkringstagaren har till egendomen? 

                                                
155 Se avsnitt 2.4.3.  
156 Se avsnitt 3.4.2.1 och 2.4.1. 
157 Se avsnitt 2.4.2. 
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4.3.2 Delade meningar om samma intresse 
Det är av betydelse att veta hur intresset till en egendom bestäms är för att kunna bestämma om 

flera intressen är samma intresse och sålunda om flera försäkringstagare är dubbelförsäkrade. 

Detta är något som är centralt när det gäller frågan om det är möjligt att flera olika 

försäkringstagare eller försäkrade kan vara dubbelförsäkrade. Frågan om vad som är samma 

intresse är en omdiskuterad fråga och det började redan vid den tiden när GFAL och 

dubbelförsäkring infördes. Hult var av den åsikten att det vid en dubbelförsäkringssituation 

krävs att försäkringsintressenten är identisk, alltså att det är samma försäkringstagare för att det 

ska vara samma intresse.158 Det finns rättsfall där rätten fortfarande utgår ifrån Hults ståndpunkt 

som exempelvis i Anstaltsfallet där tingsrätten uttrycker att de två entreprenörerna måste ha två 

olika intressen eftersom de är två olika försäkringstagare.159 Om intresse bestäms på detta sätt 

görs det enligt punkt fyra i listan i avsnitt 4.3.1, alltså utifrån vem som är försäkringstagare. 

Enligt Bukowskifallet påverkar utformningen av försäkringsvillkoren hur det försäkrade 

intresset bestäms vilket motsvarar första punkten i listan i avsnitt 4.3.1. I Bukowskifallet var 

det avtalat att det försäkrade intresset kräver att försäkringstagaren ska lida ekonomisk 

förlust.160   

 

I SkVn-fallen tas det ställning i utlåtandena för att det försäkrade intresset är beroende av vilken 

relation som den försäkrade har till egendomen. I de båda SkVn-fallen har försäkringstagaren 

inget försäkrat intresse och det beror på att försäkringstagaren inte är ägare till egendomen. Det 

har inte heller någon betydelse att försäkringsgivaren har avtalat om en försäkringsplikt med 

ägaren av egendomen.161 SkVn gör denna bedömning utifrån vad som är stadgat i villkoren 

eftersom det är villkoren som SkVn ska granska. Enligt SkVn:s utlåtande, i de aktuella fallen, 

ska typ av intresse bestämmas utifrån punkt ett men också till viss del fem i listan i avsnitt 4.3.1.  

 

Enligt Folksams försäkringsvillkor punkt 1.1 gäller endast försäkringen för försäkringstagaren 

som ägaren av egendomen.162 Detta försäkringsvillkor är svårbegripligt eftersom det kan 

innebära att försäkringen gäller för både försäkringstagaren och ägaren av egendomen eller för 

försäkringstagaren som är ägare till egendomen. Beroende på hur detta försäkringsvillkor tolkas 

                                                
158 Se avsnitt 3.2.  
159 Se avsnitt 3.2.5.3.  
160 Se avsnitt 2.4.3. 
161 Se avsnitt 2.3.2.  
162 Se avsnitt 2.2.  
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kan försäkringens försäkrade intresse bestämmas utifrån punkt fyra eller fem i listan i avsnitt 

4.3.1. För att sammanfatta går det inte utifrån rättspraxis, underrättsdomar, försäkringsvillkor 

eller uttalanden från SkVn att komma fram till vilket intresse som ska bedömas vara samma för 

att det ska vara dubbelförsäkring.  

 

4.4 Andra krav för att dubbelförsäkring ska föreligga  
I viss rättspraxis ställer rätten även andra krav för att det ska vara dubbelförsäkring. I 

exempelvis Vattenverksfallet ställer hovrätten krav på att det vid en dubbelförsäkringssituation 

ska alla försäkringsgivarna vara skyldiga att enligt försäkringsvillkoren ersätta skadan.163 

Precis samma krav ställer hovrätten i Göteborgsfallet. Däremot påverkas 

dubbelförsäkringssituationen i Göteborgsfallet av ett avtal mellan försäkringstagaren och 

försäkringsbolag 1 sedermera försäkringsbolag 2, genom att försäkringstagaren till 

försäkringsbolag 2 inte har anmält skadan inom den tiden som är beskrivet i 

försäkringsvillkoren. Detta får till följd att försäkringsbolag 1 som har försäkrat samma intresse 

mot samma risk som försäkringsbolag 2 inte kan rikta återkrav mot detta för den ersättning som 

utgetts till försäkringsbolag 1:s försäkringstagare.164   

 

Ett annat krav för dubbelförsäkring som tingsrätten och hovrätten har ställt är att 

försäkringstagaren ska fritt kunna välja vilken försäkringsgivare som denne vill kräva 

försäkringsersättning ifrån.165 Detta hade till följd att en situation när två försäkringar försäkrat 

samma intresse mot samma risk inte kunde bedömas som en dubbelförsäkringssituation på 

grund av att försäkringstagaren inte kan välja att vända sig till båda försäkringsgivarna eftersom 

försäkringstagaren endast är försäkrad hos en av försäkringsgivarna.  

 

4.5 Problem med FAL i en dubbelförsäkringssituation 
Dessa två ovanstående och kursiverade förutsättningar som tas upp i avsnitt 4.4 som krav för 

dubbelförsäkring sätter upp hinder för att två försäkringstagare ska kunna vara 

dubbelförsäkrade. Den första förutsättningen, alla försäkringsgivarna vara skyldiga att enligt 

försäkringsvillkoren ersätta skadan, uppfylls inte om det finns avtal eller andra omständigheter 

                                                
163 Se avsnitt 3.5.2.2.  
164 Se avsnitt 3.5.1.2. 
165 Se avsnitt 3.2.5.1. 
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som gör att två försäkringsavtal inte gäller samtidigt och därmed kan inte heller 

försäkringstagaren välja vilken försäkringsgivare som denne vill vända sig till för att begära 

försäkringsersättning. Likaså är det ofta inte möjligt för en skadelidande att kräva ersättning 

från en försäkringsgivare om den skadelidande inte är försäkringstagare enligt villkoren. Det 

skulle endast vara möjligt om det finns villkor som inkluderar andra som medförsäkrade, som 

till exempel i Leasingfallet.166  

 

Den andra förutsättningen, försäkringstagaren ska fritt kunna välja vilken försäkringsgivare 

som denne vill kräva försäkringsersättning ifrån, är både reglerad i FAL och kan tolkas utifrån 

GFAL. Betyder förutsättningen att försäkringstagare måste ha möjlighet att välja 

försäkringsbolag i en dubbelförsäkringssituation att det endast kan vara en försäkringstagare 

som kan vara dubbelförsäkrad? Är det som Hult hävdar att intressenterna måste vara identiska 

i en dubbelförsäkringssituation?167  

 

Den slutsats som kan dras utifrån dessa två förutsättningar för att en dubbelförsäkringssituation 

ska föreligga är att GFAL inte var, och att FAL inte är anpassad för att olika försäkringstagare 

ska kunna vara dubbelförsäkrade. I förarbetena till GFAL uttrycktes varken att två 

försäkringstagare kan vara dubbelförsäkrade eller att de inte kan vara det. Det bakomliggande 

syftet med reglerna om dubbelförsäkring är att de försäkringsgivare som har stått samma risk 

för samma intresse ska solidariskt dela på ansvaret och därmed försäkringsersättningen.168 

Däremot måste föreställningen mellan försäkringsgivarna ha varit klar att två försäkringstagare 

kan vara dubbelförsäkrade och att den uppdelning av ansvar mellan försäkringsbolag som är 

stadgad enligt GFAL och FAL är inte effektiv. Eller i varje fall måste det ha funnits ett behov 

av en överenskommelse som reglerade ansvaret när två försäkringstagare har var sin försäkring 

som täcker skadorna från två olika försäkringsgivare. Därför kom många försäkringsbolag 

överens om DÖ som kan tillämpas av försäkringsbolag som är anslutna till DÖ och endast i 

dubbelförsäkringssituationer med två försäkringstagare. Det finns inga motsvarande förarbeten 

eller propositioner som det finns till en lag eller annan beskrivning av hur DÖ ska tillämpas 

utan det finns endast det som är skrivet i DÖ. I DÖ står det att DÖ ska gälla vid dubbelförsäkring 

men det finns ingen förklaring av vad som menas med dubbelförsäkring. Därför torde 

                                                
166 Se avsnitt 2.3.5.  
167 Se avsnitt 3.2.  
168 Se avsnitt 3.3.1. 
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regleringen av GFAL och FAL vara utgångspunkten för om DÖ ska gälla, vilket är 

problematiskt eftersom som tidigare konstaterat i detta avsnitt är inte GFAL anpassad för en 

sådan dubbelförsäkringssituation där två eller fler försäkringstagare är dubbelförsäkrade. 

 

Så sent som år 2005 byttes GFAL ut mot en ny lag FAL som på dubbelförsäkringsområdet inte 

innebar några större förändringar mer än regleringen kring dubbelförsäkring kortades ner till 

en paragraf. I förarbetena till FAL ges en beskrivning av att det rättsliga inte förändras från 

GFAL men ändå finns exempel i förarbetena på situationer när två försäkringstagare är 

dubbelförsäkrade och det beskrivs att ansvarsfördelningen mellan försäkringsgivarna ska ske 

utifrån regleringen i FAL.169 Det blir problematiskt eftersom de tidigare nämnda svårigheterna 

med att förena en dubbelförsäkringssituation med två eller fler försäkringstagare och GFAL, 

förändras inte i FAL. Även i doktrin från Hellner finns exempel på när fler försäkringstagare 

kan vara dubbelförsäkrade hos två olika försäkringsgivare. Bengtsson tar också upp den 

förändring som har skett genom tid och kommer fram till slutsatsen att det måste inte bara vara 

en försäkringstagare för att det ska kunna vara samma intresse och alltså vara 

dubbelförsäkrad.170 Kan verkligen frågan om samma intresse och dubbelförsäkring vara löst 

om slutsatsen är att två eller fler försäkringstagare kan vara dubbelförsäkrade?  

  

                                                
169 Se avsnitt 3.1.  
170 Se avsnitt 3.2.  
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5 Slutsats 

5.1 Hur borde ansvaret att utge försäkringsersättning fördelas 

mellan försäkringsbolagen i en dubbelförsäkringssituation? 
Frågan är om otydligheten vad gäller samma intresse och dubbelförsäkring vara löst om det 

dras en slutsats att två eller fler försäkringstagare kan vara dubbelförsäkrade? Svaret torde vara 

nej eftersom det finns rättsfall som exempelvis Besiktningsfallet.171 För att lösa detta behövs 

en förändring av dubbelförsäkringsreglerna i FAL. FAL:s dubbelförsäkringsregler är utformade 

på ett sätt samt syftet med reglerna är anpassade till dubbelförsäkringssituationer med en 

försäkringstagare. Samtidigt finns det dubbelförsäkringssituationer där samma intresse är 

försäkrat mot samma risk av två eller fler försäkringstagare och vid de situationerna används 

DÖ:s fördelning av ansvar för försäkringsgivare om de är anslutna till DÖ. 

 

Det behövs därför en förändring av de nuvarande dubbelförsäkringsreglerna i FAL och ett 

förslag på en sådan förändring ska presenteras i denna uppsats i detta sammanhang. Regler som 

ska tillämpas på dubbelförsäkringssituationer när det finns två eller fler försäkringstagare borde 

införas i FAL och vara utformade som bestämmelserna enligt DÖ.  De nuvarande reglerna 

enligt FAL ska fortfarande gälla men ändras till att uteslutande tillämpas i 

dubbelförsäkringssituationer i de fall det endast finns en försäkringstagare. Ett exempel på en 

sådan situation är när en försäkringstagare har en hemförsäkring som inkluderar en 

reseförsäkring och försäkringstagaren även tecknar en annan reseförsäkring. En sådan 

dubbelförsäkringssituation ska fortfarande vara reglerad enligt nu gällande FAL medan om en 

försäkringstagare har tecknat en hemförsäkring som omfattar egendom som finns hos till 

exempel en hantverkare och hantverkaren har tecknat en försäkring som även täcker kunders 

egendom ska en sådan dubbelförsäkringssituation inte regleras enligt nu gällande 

dubbelförsäkringsregler i FAL.  

 

Ändamålet med dubbelförsäkringsreglerna enligt FAL är att de försäkringsbolag som har tagit 

samma risk ska dela på ansvaret när de gäller en person. Nya regler borde införas som skulle 

vara gällande för en sådan situation när två eller fler försäkringstagare är dubbelförsäkrade och 

ansvarsfördelningen ska vara densamma som finns i DÖ.172 Såklart ska reglerna fortfarande 

                                                
171 Se avsnitt 3.2.5.1. 
172 Se avsnitt 3.4.2. 
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vara dispositiva så som i nuvarande FAL men DÖ skulle inte finnas som en överenskommelse 

mellan försäkringsbolag utan vara lagstadgad i FAL.  

 

5.2 Hur förslaget skulle förändra tillämpningen av FAL 
Om det skulle finnas en lagstiftning som är gällande för dubbelförsäkringssituationer när två 

eller fler försäkringstagare är dubbelförsäkrade i FAL skulle samma intresse beskrivas som att 

samma egendom ska vara försäkrad, alltså punkt tre i tidigare nämnda lista i avsnitt 4.3.1. Det 

skulle till exempel kunna handla om att en entreprenör har försäkrat en byggnad för brandrisk 

och en underentreprenör har försäkrat samma byggnad för brandrisk skulle det utgöra en 

dubbelförsäkringssituation eftersom samma intresse, samma egendom, är försäkrat mot samma 

risk.  

 

Däremot är det nödvändigt att det fortfarande finns ett försäkrat intresse kvar som hindrar att 

vem som helst kan försäkra vad som helst och få försäkringsersättning vid försäkringsfall.173 

Enligt de föreslagna reglerna i avsnitt 5.1 kvarstår det faktum att det enligt FAL inte kan vara 

en dubbelförsäkringssituation om det handlar om två olika försäkringar som till exempel en 

ansvarsförsäkring och en egendomsförsäkring.174 

 

En omständighet som gör att dubbelförsäkringsreglerna enligt FAL är dåligt anpassade till 

dubbelförsäkringssituationer med två eller fler försäkringsgivare är kravet att båda 

försäkringarna behövde gälla för samma skada och att båda försäkringsgivarna skulle vara 

skyldiga att utge ersättning för skadan. I Göteborgsfallet ledde det kravet exempelvis till att 

rätten inte ansåg att det var en dubbelförsäkringssituation på grund av tidsfristen för att anmäla 

skadan för en försäkringstagare hade löpt ut och därför var det ingen 

dubbelförsäkringssituation.175  

 

Vid en tillämpning av de föreslagna förändringarna av FAL i avsnitt 5.1 hade 

försäkringstagarna vetat om vid skadetillfället vems försäkringsgivare som är skyldig att utge 

försäkringsersättning och anmälan till försäkringsbolaget hade därför skett inom rätt tid. I de 

fall reglerna enligt FAL varit utformat som det förslås i uppsatsen, hade det troligtvis inte 

                                                
173 Se avsnitt 2.1.  
174 Se avsnitt 3.2.  
175 Se avsnitt 3.5.1.2. 
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behövts någon tvist i till exempel Vattenverksfallet eftersom det hade varit tydligt vilka regler 

som gäller när det finns två försäkringstagare som försäkrat samma intresse. Däremot torde det 

inte ha blivit någon förändring vad gäller utfallet om vem av Uppsala kommun eller Peab som 

skulle stå risken för skadan eftersom DÖ innebär att Peab hade ålagts den risken och därför 

hade konsekvensen blivit att Peab varit skyldig att stå för försäkringsersättningen.176  

 

  

                                                
176 Se avsnitt 3.5.2.2. 
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6 Problem och frågor kring den föreslagna förändringen 

6.1 Problem 
Något som skulle kunna innebära svårigheter med att det finns två system för uppdelning av 

ansvaret vid dubbelsäkring är att veta vad som gäller enligt FAL om det finns en situation när 

en tredje mans intresse är försäkrat samtidigt som den tredje mannen har försäkrat samma 

intresse mot samma risk.177 En sådan situation torde först lösas genom en bedömning av den 

här föreslagna nya reglerna i FAL och om det skulle visa sig att ansvaret för att betala 

försäkringsersättning tilldelas den försäkringsgivare som har en försäkringstagare som är 

försäkrad som en tredje man hos den andra försäkringsgivaren innebär det att fördelningen av 

ansvar delas upp så som FAL:s regler är uppbyggda idag. Detta eftersom det innebär att en av 

de två försäkringstagarna är försäkrad hos båda försäkringsbolag för samma intresse mot 

samma risk.  

 

Eventuella konsekvenser med att förändra FAL enligt den föreslagna förändringen kan vara att 

försäkringsbolagen inte kan komma att ha kvar den överenskommelse, DÖ, som 

försäkringsbolagen har i dagens läge och på så vis kunna förändra och revidera DÖ som är 

möjligt i dagsläget. Detta hindrar dock inte att försäkringsbolagen kan upprätta andra former 

av överenskommelser med andra uppdelningar av ansvaret vid dubbelförsäkringssituationer 

som ska gälla vid dubbelförsäkringssituationer om de skulle finnas sådana viljor hos 

försäkringsbolagen.  

 

6.2 Frågor 
Den föreslagna förändringen i FAL är inte framlagt i färdigt format utan FAL behövs skrivas 

om så att den dels skiljer sig från utformningen av hur dubbelförsäkringsreglerna är utformade 

idag, dels finns flera olika sätt hur fördelningen av ansvaret mellan försäkringsgivarna ska ske. 

I definitionen av dubbelförsäkring måste det finnas två olika sätt att vara dubbelförsäkrad dels 

en situation som bara har en försäkringstagare, dels en situation när det finns två eller fler 

försäkringstagare. Den del av dubbelförsäkringsregleringen som reglerar ansvaret mellan 

försäkringsgivarna när det handlar om två eller fler försäkringstagare ska utgå från DÖ och 

skrivas på ett sätt som är lämpligt att utforma FAL.  

                                                
177 Se avsnitt 2.4.1.  
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Olika tvister som uppstår i dagsläget mellan försäkringsbolag i och med DÖ ska avgöras genom 

skiljedom.178 Om det skulle ske en förändring av FAL med inspiration av DÖ skulle det behövas 

ta ställning till om tvister vad gäller dubbelförsäkring ska avgöras i skiljedomstol. Det skulle 

kunna leda till problem om det skulle finnas delar av FAL som vid tvister ska avgöras i allmän 

domstol och andra delar som ska avgöras i skiljedomstol. Lika problematiskt skulle det vara 

om DÖ fortfarande tillämpas av parterna och det skulle kunna leda till att vissa 

dubbelförsäkringstvister ska avgöras i allmän domstol och andra inte och det mest 

problematiska skulle kunna vara att avgöra vilket sätt som är rätt. Konsekvensen av detta skulle 

kunna bli att fler dubbelförsäkringsfall än tidigare skulle vara föremål för tvister i domstol, 

vilket vore kontraproduktivt eftersom syftet med att förändra FAL är att minska 

dubbelförsäkringstvisterna i domstol.   

  

                                                
178 Se avsnitt 3.4.4.  
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Rättsfallsförteckning 

Högsta domstolen 
!! Brandfallet, NJA 1937 s. 290.    30  

!! Leasingfallet, NJA 1992 s. 414.   16  

!! Konstfallet, NJA 2003 s. 89.   14 

!! Besiktningsfallet, Nyköpings tingsrätt T 760-07,  

Svea hovrätt T 1098-09 och HD T 3700/10.  25 

 

Hovrätterna 
!! Anstaltsfallet, Svea hovrätt T 2537-11.  27 

!! Vattenverksfallet, hovrätten för nedre Norrland T 779-12. 26, 36 

!! Dödsbofallet, Svea hovrätt T 1975-15  

och Stockholms tingsrätt T 14537-12.  13 

!! Spårvagnsfallet, Svea hovrätt T 3492-16.  18 

!! Bukowskifallet, Svea hovrätt T 3877-16.   19 

!! Göteborgsfallet, Svea hovrätt T 5636-17  

och Stockholms tingsrätt T16236-15.  34 
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Dubbelförsäkringsöverenskommelse - företag, 2005 
Överenskommelse om behandling av dubbelförsäkringssituationer som berör 
företagens försäkringsformer 

Undertecknade försäkringsgivare (bolagen) har avtalat följande angående 
försäkring hos olika bolag av ett och samma intresse mot en och samma fara i de 
fall som anges i punkt 1 i detta avtal (dubbelförsäkring). 

 Avtalet gäller endast försäkring av sådana risker som hänförs till 
försäkringsklasserna 8 (Brand och naturkrafter), 9 (Annan sakskada), 13 (Allmän 
ansvarighet) eller 16 (Annan förmögenhetsskada) enligt 2 § Finansinspektionens 
föreskrifter (2000:13) om försäkringsklasser. 

Med skadeersättning avses ersättning för skada som skall utges genom 
skadereglering enligt villkoren för försäkring hos bolag, och således inte andra 
kostnader såsom administrations- eller utredningskostnader. 

 
Avtalet ändrar inte ett bolags rättigheter eller skyldigheter i förhållande till 
försäkringstagare eller ersättningsberättigad enligt försäkringsavtal hos bolaget. 

 
1. Primär och sekundär försäkring vid dubbelförsäkring 
Finns bestämmelse i skriftligt avtal mellan försäkrade att en av de försäkrade är 
skyldig att teckna försäkringen i fråga, är den sålunda tecknade försäkringen 
primär. Saknas sådan avtalsbestämmelse, men finns i nämnt avtal bestämmelse 
som anger en och vem av berörda försäkrade som bär risken för dubbelförsäkrad 
skada, är den försäkring som denna tecknat primär. 

 
I annat fall än som anges i första stycket är den försäkring primär som utpekas i 
bifogade tabell. Med speciell företagsförsäkring i tabellen förstås 
egendomsförsäkring som inte kan hänföras till någon av de andra försäkringsformer 
som anges i tabellen. 

 
Sekundär försäkring är, vid fall enligt första stycket, försäkring som avses där och 
som inte är primär samt, vid fall enligt andra stycket, den försäkring som utpekas i 
bifogad tabell. 

 
2. Återkrav vid dubbelförsäkring 
Till den del bolag enligt sekundär försäkring har betalat skadeersättning som kan 
utfås enligt primär försäkring hos annat bolag, har bolaget rätt att genom återkrav 
mot sistnämnda bolag återfå skadeersättningen. Rätten till återkrav är inte 
beroende av att mottagande försäkringsgivare erhållit skadeanmälan eller av att 
preklusions- eller preskriptionsregler enligt försäkringsvillkoren iakttagits. 
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Bolag, som har betalat skadeersättning enligt primär försäkring, äger rätt att 
återkräva ersättningen från bolag som utfärdat sekundär försäkring för skadan, 
endast i den utsträckning som anges i bifogade tabell. 

 
3. Preskription 
Bolag förlorar all rätt till återkrav enligt detta avtal, om skiljeförfarande inte 
påkallas inom två år från den dag det återkrävande bolaget första gången mottog 
anmälan om den skada som ligger till grund för återkravet. 

 
4. Tvistlösning 
Tvist om återkrav, inklusive tvist om dubbelförsäkring föreligger, och tvist om 
tolkning och tillämpning av denna dubbelförsäkringsöverenskommelse skall avgöras 
genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för 
Försäkringstvister. 

 
Varje meddelad skiljedom skall tillställas Sveriges Försäkringsförbund och där vara 
tillgänglig för envar. 

 
5. Ikraftträdande 
Avtalet träder i kraft den den 1 juli 2005 och gäller för skador som inträffar från och 
med den dagen. För skador som inträffar dessförinnan gäller 1997 års 
överenskommelse. 
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DÖ – FÖRETAG  
Läsanvisning: Varje dubbelförsäkringssituation skall lösas med tillämpning av 
nedanstående tabell. Är fler än en regel tillämplig på situationen gäller den av 
reglerna som är högst placerad i tabellen. 
 

Försäkrat 
intresse 

Primär  
försäkringsform 

Sekundär 
försäkringsform 

Anmärkning 

1. EGENDOM       

1.1 Leverans 
eller 
entreprenad 

      

1.1.1 Gäller vid 
situationer med 
samma försäkrad 
i bägge försäk-
ringarna i 
samtliga 
situationer enligt 
1.1.2, 1.1.3, och 
1.1.4 

Projektförsäkring* Årsförsäkring*   

1.1.2 Under 
montage eller 
entreprenadtid 
utom befintlig 
egendom 

Entreprenörs eller 
leverantörs 
försäkring resp. 
underentreprenörs 
eller 
underleverantörs 
försäkring 

Beställares försäkring 
resp. 
huvudentreprenörs 
eller huvudleverantörs 
försäkring 

  

1.1.3 Befintlig 
egendom under 
montage eller 
entreprenadtid 

Beställares resp. 
huvudentreprenörs 
försäkring 

Entreprenörs resp. 
underentreprenörs 
försäkring 

Försäkring av 
befintlig 
egendom kallas 
även ROT-
försäkring 

1.1.4 Efter 
övertagande 
eller 
avlämnande 

Ägarens försäkring 
(även försäkring av 
befintlig egendom) 

Entreprenörs eller 
leverantörs försäkring 
(även försäkring av 
befintlig egendom) 

Återkravs-rätt 
mot den 
sekundära 
försäkringen 
föreligger 

1.2 Annat än 
leverans eller 
entreprenad 

Brand-, vatten-, 
inbrotts- eller 
allriskförsäkring 

Maskinförsäkring   

  Företagsförsäkring 
där egendomens 
ägare är 
försäkringstagare 

Företagsförsäkring där 
egendomens ägare är 
försäkringshavare 

  



 

 

 

 

 

4 (4) 

2. ANSVAR 
Leverans eller 
entreprenad 

   

Projektförsäkring* Årsförsäkring*   

3. AVBROTT Brandavbrotts-, 
vattenavbrotts-, eller 
inbrottsavbrottsförsä
kring 

Maskinavbrottsförsäkri
ng 

  

  

 
* Med Projektförsäkring menas försäkring tecknad för särskilt angiven entreprenad 
eller leverans och med Årsförsäkring menas försäkring som inte är 
projektförsäkring. 

 

 

 
Till överenskommelsen anslutna bolag: 
Brandkontoret, 2012-04-27 

Dina Försäkring AB jämte samverkande Dina-bolag, 2008-04-04 

Folksam, 2005-06-30 
If, 2005-07-01 
ICA Försäkring AB, 2016-02-01 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 2006-05-05 
Länsförsäkringar SAK, 2005-10-27  
Länsförsäkringar (samtliga länsbolag samt socken- och häradsbolagen inom 
gruppen), 2005-10-27 
Moderna Försäkringar Sak AB, 2005-06-25 
NCC Försäkrings AB, 2005-11-30 
Sveland Sakförsäkringar AB, 2006-05-29 
Svenska Kommun Försäkrings AB, 2006-05-01 
Svenska Konsumentförsäkringar, 2005-11-15 
Telia Sonera Försäkring AB, 2005-11-23 

Tre Kronor Försäkring AB, 2015-05-04 
Trygg-Hansa försäkringsaktiebolag, 2005-06-20 
Vattenfall Insurance, 2005-09-29 
Försäkringsbolaget Zürich-Schweiziskt Aktiebolag, 2005-06-29 

Vesta Skadeförsäkring, 2010-05-06 

 


