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Abstract 
 
My purpose with this essay is to reproduce the changes according to the government proposition 
to a new law of insurance contract will be current at damage insurance for consumers. This regu-
lates today to a great amount of law of insurance contract for consumer (KFL) and law of insur-
ance contract (FAL) can be current in questions there not KFL gives any answers, among others 
when it’s about third persons right according the insurance contract. 
 
The regional social insurance court have been an object of a thorough work of putting a reform 
into effect which began already in the year 1981 when KFL was effected.  The need of a reform 
have increased because of the quick development and internationalizing of the branch of insur-
ance. The inquiry work which lead to the proposition of a new law of insurance contract conclude  
that KFL on a satisfactory way already fulfils the demands of a new law. Therefore the inquiry 
stress of transmitting KFL almost unchanged into the new proposed law where also FAL will be 
built in. My study shows that an amount of important changes have been made, for example rules 
of information have been completed with a civil judicial responsibility, rules of direct demands 
have been introduced in responsibility insurance etc. This give occasion to contemplate the 
chances which concerns the consumers.  
 
To reach the purpose of this essay I have  studied the inquiry material which lies as the founda-
tion of the governments proposition. Doctrine to a new law of insurance contract is not available, 
because the law has not yet come into forced.  
 



Sammanfattning 
 
Mitt syfte med denna uppsats är att återge ändringar som enligt regeringens förslag till Ny försäk-
ringsavtalslag kommer bli aktuell vid skadeförsäkring för konsumenter. Detta regleras till stor del 
idag av konsumentförsäkringslagen (KFL) men även av lagen om försäkringsavtalslag (FAL). 
FAL blir tillämplig i de fall då KFL inte ger vägledning, bl.a. då det gäller tredje mans rätt enligt 
försäkringsavtalet. 
 
Försäkringsrätten har varit föremål för ett genomgripande reformarbete som började med KFL:s 
ikraftträdande år 1981. Reformbehovet har dock ökat i och med försäkringsbranschens snabba 
utveckling och internationalisering. Av utredningsarbetet som föranleder förslaget till Ny försäk-
ringsavtalslag har framgått att KFL på tillfredställande sätt redan uppfyller de anspråk som ställs 
på en ny lag. Det framhålls därför i utredningen att KFL nästan oförändrat kommer att överföras 
till den föreslagna lagen där även FAL kommer vara inbyggd. Av min studie framgår dock att en 
del betydelsefulla ändringar har skett, såsom att informationsreglerna kompletterats med ett civil-
rättsligt ansvar, regler om direktkrav har införts vid ansvarsförsäkring m.fl. Det finns därför skäl 
att begrunda ändringar som kommer beröra konsumenter. 
 
För att uppnå syftet med denna uppsats har jag studerat utredningsmaterialet som ligger till grun-
den för det av regeringen framlagda förslaget. Doktrin till Ny försäkringsavtalslag finns dock inte 
att tillgå, då lagen inte trätt i kraft. 
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1 Inledning 
 
Avtal om privata försäkringar författningsregleras idag i första hand av lagen om försäkringsavtal 
(FAL 1927:77). Såvitt gäller de viktigare slagen av skadeförsäkring för konsumenter har reglerna 
i den lagen till stor del ersatts av konsumentförsäkringslagen (KFL 1980:38). Reglerna om tredje 
mans rätt enligt försäkringsavtalet saknas dock i KFL, varför FAL:s regler är tillämpliga.  
 
På grund av att försäkringsbranschen befinner sig i en snabb utveckling och internationalisering 
har försäkringslagstiftningen varit föremål för en omfattande bearbetning. Förslaget till en ny 
försäkringsavtalslag har föregåtts av långvarigt och omfattande utredningsarbete. Regeringens 
framlagda remiss till lagrådet (2003-05-23), grundar sig ytterst på Försäkringsrättskommitténs 
betänkanden till Personförsäkringslagen (SOU 1986:56) och Skadeförsäkringslagen (SOU 
1989:88), vilka är arton respektive femton år gamla. Regeringen har i sitt förslag till lagrådet fö-
reslagit att Ny försäkringsavtalslag skall ersätta både FAL och KFL, och föreslås träda i kraft 1 
juli 2005.  
 
Med anledning av att förslaget till ny lagstiftning skall grunda sig på rådande samhällsförhållan-
den med blick på fortlöpande internationell utvecklingen, anser jag det anmärkningsvärt att den 
bygger på så pass gammal utredning. Tvivel att, lagförslaget inte kan återspegla den senaste ut-
vecklingen på försäkringsområdet, samt tron på att en ökade harmonisering av försäkringsavtals-
rätten inom EU endast kan uppfyllas om man avvaktar med en ny svensk lag, väckte mitt intresse 
att studera det bearbetade förslaget regeringen framlagt.  
 
Anledningen till att jag valt inrikta min studie på den föreslagna lagen utifrån konsumentförsäk-
ring, beror på de iakttagelse jag gjorde i början av detta arbete. Utredningsarbetet visar på att en 
tillfredställande reform redan gjorts för skadeförsäkringens del genom KFL, varför den nya lagen 
inte kommer innebära några större nyheter. Konsumentförsäkringarna kommer även beröras av 
ändringar i FAL, bl.a. då det gäller tredje mans rätt enligt försäkringsavtalet. KFL skall, enligt 
utredningen, inte beröras av några genomgripande ändringar och kommer i sak oförändrat föras 
över till den nya lagen. För mig förefaller det oerhört spännande att söka dessa små ändringar 
som blir aktuella vid skadeförsäkringar för  konsumenter och smärre jämkningar som blir resulta-
tet då en lagstiftning överförs till en ny lag och där sammanjämkas med annan lagstiftning. Min 
studie visar på att reglerna om skadeförsäkring för konsumenternas del inte helt oförändrat kun-

at föras över i den föreslagna lagen, samt att dessa smärre jämkningar är väl värda att beakta. n 
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1.1 Syfte 
 
Mitt syfte med denna uppsats är att söka de ändringar som i föreslagen Ny försäkringsavtalslag 
kan bli aktuell för konsumentförsäkringar och som idag huvudsakligen regleras av KFL men 
även FAL i de fall KFL saknar reglering. 
 
 

1.2 Avgränsning 
 
Jag har begränsat denna uppsats med en jämförelse av förslaget till Ny försäkringsavtalslag ut-
ifrån  KFL, samt FAL:s regler om tredje mans rätt enligt försäkringsavtalet. För en vidare förstå-
else har det varit angeläget med en allmän beskrivning av den föreslagna lagen och motiven till 
denna. För övrigt har företagsförsäkringar, personförsäkringar och alla slags gruppförsäkringar 
som föreslås ingå i Ny försäkringsavtalslag, lämnats åt sidan trots att de senare även berör kon-
sumentförsäkringar. 
 
 

1.3 Metod 
 
Jag har använt mig av det begränsade material som finns att tillgå på området idag, eftersom en 
ny försäkringsavtalslag ännu inte trätt i kraft. Regeringens remiss till lagrådet har varit vägledan-
de för uppsatsens utformning, denna har jag fått tillgång till genom universitetets databaser. Där-
jämte har jag använt mig av traditionell juridisk metod vid framställning av utredningsarbetet 
som föregått lagrådsremissen och vid jämförelsen med KFL och FAL.   
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2 Försäkringar 
 
 

2.1 Allmänt om  
 
Inom försäkringsavtalsrätten skiljer man mellan personförsäkringar och skadeförsäkringar. Per-
sonförsäkringar omfattar liv-, olycksfalls- och sjukförsäkringar, alla andra försäkringar räknas 
som skadeförsäkringar. Dessa skadeförsäkringar tillhandahållas av allmänheten i stor utsträck-
ning genom paketförsäkringar så som hemförsäkring ( i vilken ingår bl.a. brand-, vattenskade-, 
inbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkring) och villahemförsäkring. Sakförsäkringar kan ses 
som en särskild form av skadeförsäkring och försäkringen ger ersättningen då egendom skadas. 
Ansvarsförsäkring är ett exempel på en skadeförsäkring som inte är en sakförsäkring, den täcker 
den förmögenhetsförlust den försäkrade kan ha då han blir skadeståndsskyldig.1  
 
Då privatpersoner tecknar försäkringar brukar dessa nämnas konsumentförsäkringar, till skillnad 
från företagsförsäkringar som framförallt tecknas av företag. De flesta försäkringar är individuel-
la och med det menas att varje försäkringstagare för sig tecknar sin egna försäkring. Med åren har 
det dock blivit allt vanligare med kollektiva försäkringar, framförallt då det gäller personförsäk-
ringar.2
 
Försäkring kan definieras som: 
”Ömsesidigt täckande av slumpvis inträffade ersättningsbehov hos ett större antal på likartat sätt 

hotade ekonomiska enheter”3

 
De som ingår i ett försäkringskollektiv måste vara med och betala för skador som drabbar några 
få, i gengäld får var och en i ett försäkringskollektiv en trygghet om något skulle hända. Det har 
från försäkringsbolagen ansetts nödvändigt att begränsa försäkringar till de mest angelägna beho-
ven vilket betyder att det inte går att täcka alla skador som lätt kan undvikas genom normal för-
siktighet. Om dessa rimliga inskränkningar inte fanns så hade en försäkringsform lätt kunnat ta 
död på sig själv. Det skulle bli så dyrt att ingen hade råd att teckna försäkringar. Då försäkrings-
bolaget i själva verket är representant för den intressegemenskap som ett försäkringskollektiv 
utgör, så bygger försäkringsavtalet i hög grad på ömsesidigt förtroende mellan försäkringsbolaget 
och försäkringstagaren. Försäkringsbolaget måste alltså kunna lita på att försäkringstagaren läm-
nar upplysning om förändringar som inträffar under försäkringstiden och som har betydelse för 
den försäkrade risken. Vid skadereglering är bolaget hänvisat till vad den försäkrade uppger om 
skadans beskaffenhet och omfattning. Många gånger är det nästintill omöjligt för bolaget att kon-
trollera de uppgifter som lämnas. Försäkringstagaren å andra sidan har krav på bolaget när det 
gäller förhållanden som är svåra eller omöjliga för honom att kontrollera.4
 

                                                           
1 Nilsson, Strömbäck, konsumentförsäkringslagen s. 13 
2 A.a. s. 14 
3 A.a.  
4 A.a. s. 14 f 
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Både försäkringsavtalet och premien bygger på en rad antaganden och utredningar av främst för-
säkringsteknisk och juridisk art. Försäkringstagaren måste kunna lita på att det pris han betalar 
för sin försäkring är skäligt i förhållande till den trygghet han kan räkna med om han drabbas av 
skada. Inte bara när det gäller möjligheten att göra bedömningar av detta slag är försäkringstaga-
ren i ett underläge, även ekonomiskt är denne den svage parten.5  
 
 

2.2 Lagstiftningen 
 
En samlad lag angående privata försäkringar tillkom genom lagen (1927:77) om försäkringsavtal 
(FAL), lagen omfattade alla försäkringstagare. Syftet med FAL var att åstadkomma ett värn för 
försäkringstagarna mot försäkringsbolaget med dess dominerande ställning i avtalsförhållandet. 
Detta kommer till uttryck bl.a. i att en del av FAL:s paragrafer är tvingande, så är i viss utsträck-
ning fallet t.ex. med bestämmelserna om påföljden för överträdelse av biförpliktelser i avtalet och 
om premiebetalningen. I övrigt är FAL dispositiv.  På grund av det ökade skyddet som ansågs 
föreligga för konsumenter, tillkom en ny lag (1980:38) konsumentförsäkringslagen (KFL). KFL 
har trätt i stället för FAL när det gäller de typer av konsumentförsäkringar som finns uppräknade 
i lagens inledande paragraf. De frågor som KFL inte ger vägledning i regleras av FAL.6  
 
 

2.2.1 Konsumentförsäkringslagen (KFL) 
 
Bestämmelserna i konsumentförsäkringslagen (KFL) är till största delen tvingande till försäk-
ringstagarens fördel. Under förberedelserna till KFL funderade man om inte bestämmelserna om 
konsumentförsäkringar kunde arbetas in i FAL. Trots de komplikationer som kan uppstå då del-
områden ur en lag bryts ut till en särskild reglering, ansågs ändå konsumentförsäkringsfrågan 
lösas bäst genom en särreglering.  Då KFL i princip gjordes fullständig på sitt område, så lycka-
des dessa komplikationer i stor utsträckning förebyggas.7  
 
KFL äger alltså exklusiv tillämpning på sitt område, dock med ett viktigt undantag. Detta gäller 
de bestämmelser i FAL som särskilt angår förhållandet till tredje man d.v.s. till annan försäk-
ringstagare. Reglerna i KFL är inte enbart uppbyggda av civilrättsliga regler, de innehåller ock-
så vissa näringsrättsliga bestämmelser som rör informationen om försäkring.8
 
Avtalsvillkoren är starkt standardiserade och konsumentens möjligheter att påverka avtalsinne-
hållet är begränsade, vilket föranleder ett visst ökat lagskydd för konsumenternas del. Den för-
säkrade har redan en utsatt ställning sedan ett försäkringsfall har inträffat, varför konsumenter-
nas rättsställning särskilt måste skyddas. KFL innehåller därför särskilda regler om: 
 

                                                           
5 Nilsson, Strömbäck, konsumentförsäkringslagen s. 15 f 
6 A.a. s. 17 f 
7 A.a. s. 19 
8 A.a. s. 19 f 

4 



 

Informationsplikt. Försäkringsbolagen har en skyldighet att informera konsumenten om pre-
mier och andra försäkringsvillkor. Konsumenten har en rätt att kunna jämföra försäkringsbola-
gens olika utbud innan han tecknar försäkring. Informationen har till syfte att underlätta valet av 
försäkringsform. Efter att försäkringen har tecknats så har försäkringstagaren rätt att bli infor-
merad om sådana försäkringsvillkor som innebär viktigare begränsningar av försäkringens 
omfattning i förhållande till vad konsumenter i allmänhet har anledning att räkna med. Vad 
gäller skadereglering skall information lämnas om bl.a. möjligheterna att få tvist om ersättning 
prövad. 
 
Rätt för konsumenter att teckna försäkring. Försäkringsbolag skall inte kunna vägra någon 
att teckna försäkring som normalt tillhandahålls, om det inte finns särskilda skäl att vägra för-
säkringen. Bolagets möjlighet att säga upp försäkring är inskränkt. Domstolen har rätt att pröva 
rätten att teckna och behålla en försäkring. 
 
Betalningen av premie. Försäkringstagaren har rätt att vänta fjorton dagar innan han betalar en 
nytecknad försäkring, en månad om det är en förnyad försäkring. Vid försenad betalning av 
premien har bolaget skyldighet att sända en uppsägning innan den kan upphöra att gälla först 
fjorton dagar därefter. 
 
Nedsättning av försäkringsersättning. KFL innehåller en rad regler i form av en generalklau-
sul som ger vissa ramar för försäkringsbolagets möjligheter att sätta ned försäkringsersättning 
då skada inträffar. Då det gäller framkallandet av försäkringsfall, är det endast grövre oaktsam-
het som leder till reduktion av ersättningen. Kravet av aktsamhet kan i viss mån modifieras i de 
fall då omständigheterna föranleder att försäkringstagaren måste iaktta ett visst försiktighets-
mått. 
 
Regler för skadereglering. Bolaget måste vid reglering av skada göra det skyndsamt och 
självmant iaktta de skadelidandes intressen.9  

                                                           
9 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 21 f 
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3 Förslag till Ny försäkringsavtalslag  
 
 

3.1 Lagstiftningsärendet 
 
Idag är det 30 år sedan beslut togs för att tillkalla sakkunniga som skulle se över försäkringslag-
stiftningen. Dessa sakkunniga antog namnet Försäkringsrättskommittén och de lade fram sitt 
första lagförslag till konsumentförsäkringen 1977 (SOU 1977:84) som kom att ligga till grunden 
för KFL (1980:38). Försäkringsrättskommittén fortsatte sitt arbete i att försöka förbättra försäk-
ringsrättslagstiftningen och 1986 presenterade kommittén ett förslag till personförsäkringslagen 
(PFL, SOU 1986:56). Vid sidan om sitt arbete med PFL arbetade kommittén med skadeförsäk-
ringslagen (SkFL) och kom till ett slutbetänkande1989 (SOU 1989:88) skadeförsäkringslagen. 
Kommitténs förslag var att både FAL och KFL skulle ersättas av dessa två lagar.10

 
Efter att PFL och SkFL remissbehandlats så övertog Justitiedepartementet bearbetningen av 
lagförslagen. Resultatet presenterades i departementspromemorian ( Ny försäkringsavtalag, Ds 
1993:39).11 Förslaget i promemorian har kontinuerligt under de senaste åren behandlats i refe-
rensgrupper, varvid olika frågor uppmärksammats och förslaget till lagtexten diskuterats. På 
grundval av Försäkringsrättskommitténs betänkande, departementspromemorian och bered-
ningsunderlaget i övrigt så har regeringen i lagrådsremissen ( Ny försäkringsavtalslag 2003-05-
22) föreslagit en reformerad lagstiftning, som föreslås träda i kraft 1 juli 2005.12  
 
 

3.1.1 Lagrådremissens huvudsakliga innehåll 
 
Lagrådsremissen innehåller ett förslag till en ny lag om försäkringsavtal, som ersätter 1927 års-
FAL och 1980 års KFL. Genom denna reform skall lagstiftningen moderniseras och försäk-
ringstagares och andra ersättningsberättigades ställning stärkas. Lagen skall vidare vara en sam-
lad lag för hela försäkringsavtalsrätten med ett avsevärt bredare tillämpningsområde än både 
FAL och KFL. Lagen skall innehålla bestämmelser om: individuell konsumentförsäkring, indi-
viduell företagsförsäkring, individuell personförsäkring, gruppskadeförsäkring, gruppersonför-
säkring, kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring, kollektivavtalsgrundad personförsäkring.13

 
Lagen kommer enligt regeringens förslag vara indelad i sju avdelningar med sammanlagt 21 ka-
pitel. Regeringen föreslår att lagen skall innehålla bestämmelser som reglerar avtalsförhållandet 
mellan försäkringsbolag och försäkringstagare, men den skall även reglera det civilrättsliga för-
hållandet mellan försäkringsbolag och de försäkrade. Vidare föreslås lagen innehålla civilrättsli-
ga bestämmelser om tredje mans rätt till försäkringsersättning i vissa fall.14  

                                                           
10 SOU 1989:88, Skadeförsäkringslagen s. 3  
11 Ds 1993:39, Ny försäkringsavtalslag s. 7 
12 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 99 
13 A.a. s. 1 
14 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslags s. 1 f 
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Förslaget i promemorian överensstämmer i sak med regeringens, frånsett att företagsförsäkring 
inte regleras särskilt, detta medför att lagtexten kommer att disponeras annorlunda. I promemo-
rian är inte heller gruppförsäkring och kollektiv försäkring samlade i en särskild avdelning. För-
slagen i promemorian går ut på att reglerna vid konsumentförsäkringen också i fortsättningen 
skall vara tvingande, även regeringen anser att denna princip skall föras vidare.15

 
 

3.2 Motiv till ny lagstiftning 
 
Ett allmänt intresse av en väl fungerande försäkringsverksamhet ligger bakom reformbehovet. 
Lagstiftningen om försäkringsavtal måste vara anpassade till rådande samhällsförhållanden 
samtidigt som långsiktighet säkerställs. Det första utredningsarbetet på försäkringsrättens områ-
de genomfördes för att modernisera FAL. Resultatet blev KFL, som trädde i kraft 1981 och där 
skadeförsäkringar för konsumenter i huvudsak regleras för sig. Nuvarande lagstiftning saknar 
uttryckliga regler för praktiskt viktiga kollektiva försäkringstyper som gruppförsäkring och kol-
lektivavtalsgrundad försäkring. Lagstiftningen på försäkringsrättens område är på detta vis både 
svåröverskådligt och ofullständigt, och i vissa avseenden brister den allvarligt i möjligheten till 
förutsebarhet.16

 
På grund av ändringar i försäkringsrörelselagen som trädde i kraft den 1 januari 2000 ansågs det 
finnas ett behov av modernisering av den civilrättsliga lagstiftningen. Reformbehovet var rele-
vant eftersom rörelselagen innebar att man slopade den s.k. skälighetsprincipen. Skälighetsprin-
cipen som garanterade skäliga avtalsvillkor, skäliga kostnader vid livförsäkringar och skäliga 
premier vid skadeförsäkring samt skälig skadereglering, ersattes av en ordning där samtliga rät-
tigheter och skyldigheter mellan bolaget och försäkringstagaren skulle framgå av försäkringsav-
talet. Detta reformbehov medförde att skyddet för försäkringstagare och andra ersättningsberät-
tigade var tvungen att ändras och stärkas. För skadeförsäkringens del ansågs detta krav redan 
uppfyllt på ett tillfredställande sätt genom KFL.17

 
Ett annat skäl till moderniseringen av lagstiftningen på försäkringsrättens område är den ökade 
internationella utvecklingen. Försäkringsmarknaden är i hög grad internationell. Inom de kom-
mande åren kommer man försöka att upprätta en bättre gemensam finansmarknad i EU. Det är 
därför angeläget att Sverige inte är bunden av föråldrad lagstiftning på området, utan kan verka 
utifrån en modern försäkringslagstiftning med gott konsumentskydd. Den internationella ut-
vecklingen är alltså ett skäl för att både FAL och KFL får ersättas med en ny samlad lagstift-
ning.18

 
 

                                                           
15 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 139 
16 A.a. s. 128 
17 A.a.  
18 A.a. s. 129 
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3.2.1 Ändring av KFL 
 
Promemorians förslaget innebär liksom Försäkringsrättskommitténs förslag, att regelsystemet i 
KFL i stort skall föras vidare i sak. Enligt regeringen, pekar allt på att KFL har uppfyllt de an-
språk som från början ställdes på lagen. Regeringen framhåller dock att det inte finns skäl för att 
behåll KFL, i sin nuvarande form, vid sidan av en ny försäkringsavtalslag. KFL var vid dess 
tillkomsten, närmast ett provisorium, eftersom det fanns ett behov att snarast trygga konsumen-
ternas rätt på vissa betydelsefulla punkter. Idag hålls vissa försäkringar för konsumenter utanför 
KFL, utom personförsäkringar också vissa skadeförsäkringar av mera speciellt slag, liksom kol-
lektiva försäkringar. Regeringen anser därför att en allmän lagstiftning för konsumenter skulle 
innebära en betydande omarbetning av KFL. Det är därför lämpligare att föra reglerna i KFL 
vidare i den nya försäkringsavtalslagen i enighet med förslaget i promemorian. Den nya lagen 
kommer därför enligt regeringen endast att innebära vissa smärre jämkningar av KFL, för kon-
sumenternas del.19

 
En av dessa smärre jämkningar berör de mer speciella försäkringstyperna såsom försäkringar av 
djur, smycken, samlingar av olika slag, ur m.m. Dessa försäkringstyper regleras inte  i KFL utan 
faller in under FAL:s regler, vilka är mindre förmånliga för konsumenter. Enligt promemorians 
förslag skall de nya reglerna om konsumentförsäkringar utsträckas också till dessa försäkrings-
former. Regeringen har i lagrådsremissen framhållit svårigheten att rättspolitiskt kunna försvara 
den uppdelning som finns idag. De har dock kommit fram till att tillämpningen av vissa regler – 
närmast rätten till försäkring – måste bli en annan när det gäller sådana speciella försäkringar 
som ovan berörts.20  
 
 
 
 
 

                                                           
19 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 133 
20 A.a.  

8 



 

4 Konsumentförsäkring 
 
 

4.1 Information  
 

4.1.1 Försäkringsbolaget skyldighet att lämna information  
 
Regeringens förslag är att den nya lagen skall innehålla allmänt hållna regler om informations-
skyldighet för försäkringsbolagen som i stor del överensstämmer med motsvarande bestämmel-
ser i KFL. Försäkringsbolagen skall innan en försäkring tecknas vara skyldiga att lämna infor-
mation som underlättar kundens val av försäkring, förköpsinformationen. Informationen skall 
gälla försäkringsvillkoren och andra förhållanden som gör att kunden kan bedöma kostnaden 
för och omfattningen av försäkringen. Informationskravet skall kunna efterges om kunden av-
står från informationen eller om det möter hinder mot att information lämnas. Snarast efter att 
ett försäkringsavtal har träffats skall informationen också lämnas i form av en bekräftelse, ef-
terköpsinformation. I bekräftelsen skall bl.a. vissa begränsningar av försäkringsskyddet och 
viktiga säkerhetsföreskrifter framhållas. Informationen skall därutöver lämnas också senare 
under försäkringstiden. Informationen skall i princip lämnas i en handling eller i någon annan 
läsbar och varaktig form som är tillgänglig för mottagaren. 2 kap. 1-7 §§ förslaget till ny lag 
om försäkringsavtal.21  
 
Regeringens förslag avviker i sak från promemorians förslag endast på så sätt att informations-
reglerna i EG:s tredje skadeförsäkringsdirektiv uttryckligen återspeglas i den nya lagen och att 
informationen om avgränsningar i samband med bekräftelsen särskilt skall gälla viktiga såda-
na.22  
 
KFL (5-8 §§) innehåller utförliga föreskrifter om försäkringsbolagets skyldigheter att informera 
om försäkringen både innan den tecknas och under försäkringstiden. Reglerna är näringsrättsli-
ga och underlåtenhet att informera enligt lagens bestämmelser kan medföra sanktioner enligt 
marknadsföringslagen (1975:1418). De civilrättsliga följderna av underlåtenhet regleras inte i 
lagen men anses likväl följa av de allmänna avtalsrättsliga reglerna.23  
 
KFL ställer höga krav på försäkringsbolagens informationsplikt. Informationen väntas ges spon-
tant och som ett naturligt led i försäkringsbolagens erbjudande. Bestämmelserna i KFL om in-
formation är knutna till de olika skedena när informationsbehov uppkommer. Innan en försäk-
ring tecknas skall konsumenten kunna bilda sig en uppfattning om försäkringens pris och om-
fattning, detta för att kunna välja mellan de olika bud som olika försäkringsbolag erbjuder. Ske-
det innan försäkringen tecknas regleras i 5 § KFL. När väl försäkringen tecknas måste konsu-
menten informeras om västentliga villkor i försäkringen, särskilt då begränsningar vars tillämp-
ning har direkt samband med konsumentens handlingssätt och som kan förmodas vara oväntade 
                                                           
21 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 143 
22 A.a.   
23 Ds 1993:39, Ny försäkringsavtalslag s. 221 
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för honom. Denna efterköpsinformation regleras i 6 § 1 st. KFL. Under tiden då försäkringens 
löper behöver konsumenten information om ändringar i försäkrings villkoren 6 § 2 st. reglerar 
detta. 7 § reglerar förhållanden i samband med att skada har inträffat då konsumenten har behov 
av information rörande uppkomna frågor.24 Av 8 § KFL framgår att bestämmelserna om infor-
mation har näringsrättslig och inte civilrättslig karaktär och att underlåtenhet att informera kan 
medföra sanktioner enligt marknadsföringslagen.25  
 
På senare år har i högre grad än tidigare betonats värdet av försäkringstagarens informationsbe-
hov, innan denne tecknar försäkringen och i senare skeden. Eftersom försäkringar är komplice-
rade och ofta innehåller tekniskt betonad materia så har vikten av informationen allmänt erkänts 
inom försäkringsbranschen. Förtroendet för försäkringsbolagen anses vara viktig att uppbära så 
att kunderna inte drabbas av några överraskningar då väl ett försäkringsfall har inträffat.26  
 
Informationen till försäkringstagarna tar i fråga om skadeförsäkring sikte på de speciella kom-
plikationer som ett försäkringsavtal innebär, såsom den särskilda arten av försäkringsbolagets 
prestation, svårigheten att uppskatta rimligheten i premien och begränsning i försäkringsbola-
gets ansvar.27

 
Enligt vad som tidigare sagts så innehåller KFL redan nu utförliga bestämmelser om informa-
tion. Regeringen har inte funnit det motiverat att i den nya lagen minska kraven på information 
vad gäller konsumentförsäkring, däremot har de ansett att behovet av information för konsu-
menter ökat sedan KFL:s tillkomst. Sveriges anslutning till EU har medfört att konkurrensen 
ökat och därmed utbudet av försäkringar. En ytterligare faktor till att behovet av information 
ökat är att försäkringsprodukterna kommit att bli mera heterogena än vad som var fallet när 
KFL kom till. Det är en följd av att det tidigare samarbetet inom branscherna har upphört, där-
med har det blivit svårare för enskilda försäkringstagare att jämföra olika försäkringar inom 
samma företagsgren med varandra.28   
 
Reglerna om civilrättsligt ansvar för felaktig information innebär en nyhet, delvis följer emeller-
tid ett sådant ansvar redan av allmänna avtalsrättsliga regler. Det har dock ansetts motiverat för 
att informationskravet skall få tillräcklig tyngd vid framförallt konsumentförsäkringar, att ta in 
regler om civilrättsligt ansvar. Regeln om civilrättsligt ansvar för underlåten information inne-
bär dock inte någon utvidgning av försäkringsskyddet i de fall där det är begränsat enligt lag.29  
 

                                                           
24 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 46 f 
25 Ds 1993:39, Ny försäkringsavtalslag s. 47 
26 A.a. s. 140 
27 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 145 
28 A.a. s. 145 f 
29 A.a. s. 140 
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4.1.1.1 Förköpsinformation 
 
I promemorian föreslås förköpsinformationen motsvara den bestämmelse som redan finns i KFL 
(5 §). Innebörden i förköpsinformationen är att försäkringsbolaget, innan en försäkring meddelas, 
skall lämna kunden information som underlättar valet av försäkring. Informationen skall innehål-
la försäkringsvillkoren och andra förhållanden som kan vara av betydelse för kunden då han har 
att bedöma kostnaderna för och omfattningen av försäkringen. I promemorian har man i enighet 
med bestämmelsen i KFL föreslagit att information som utgör begränsningar av försäkringsskyd-
det, först skall lämnas efter avtalsslutet och omfattas därför inte av förköpsinformationen.30 Som 
påpekas i promemorian ter det sig inte alltid naturligt att redan när kunden vill teckna en vanlig 
hem- eller villaförsäkring, att ta upp sådan detaljerad information om begränsning av försäkrings-
skyddet. Försäkringsbolaget kan normalt ändå inte förbigå sådana begränsningar i det tidigare 
skedet innan försäkringen meddelas, sådana upplysningar hör ofta  till det som kunden behöver 
för att bedöma omfattningen av försäkringen.31 Regeringen föreslår därför en reglering av för-
köpsinformationen i enighet med promemorians förslag.32

 
I promemorian föreslås en undantagsregel, som också den motsvarar vad som gäller i dag (5 § 
andra stycket KFL). Innebörden är att förköpsinformationen inte skall behöva lämnas i den mån 
kunden avstår från den eller det möter hinder med hänsyn till förhållanden då försäkringsavtalet 
ingås. Praktiska skäl kan göra det omöjligt  för försäkringsbolaget att lämna informationen, där-
för föreslår regeringen att undantagsbestämmelsen förs vidare i den nya lagen.33

 
 

4.1.1.2  Efterköpsinformation 
 
Efterköpsinformationen regleras i KFL (6 § 1 st.), den innebär att försäkringsbolaget sedan för-
säkringen tecknats skall ge försäkringstagaren tydlig information om sådana försäkringsvillkor 
som innebär viktigare begränsningar av försäkringens omfattning i förhållande till vad konsu-
menten i allmänhet har anledning att räkna med.34

 
I promemorian förs denna princip vidare med viss ändring. Innebörden av promemorians förslag 
är att informationen skall ske ”omedelbart” efter avtalsslutet och att vissa villkor skall framhållas 
särskilt.35 I  KFL stadgas att information skall ske ”snarast”  sedan försäkringen tecknats.36 Re-
geringen föreslår i enighet med bestämmelsen i KFL och till skillnad mot promemorians förslag, 
att försäkringsbolaget "snarast” efter avtalsslutet skall tillställa försäkringstagaren en bekräftelse 
på avtalet samt försäkringsvillkoren.37  

                                                           
30 Lagrådsremiss 2003-05-23, Ny försäkringsavtalslag s. 147 
31 Ds 1993:39, Ny försäkringsavtalslag s. 223 
32 Lagrådsremiss 2003-05-23, Ny försäkringsavtalslag s. 147 
33 A.a.  
34 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 51 f 
35 Lagrådsremiss 2003-05-23, Ny försäkringsavtalslag s. 148 
36 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 51 
37 Lagrådsremiss 2003-05-23, Ny försäkringsavtalslag s. 148 
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I promemorian föreslås vidare att villkor som utgör en särskild viktig begränsning av försäkrings-
skyddet skall framhållas särskilt i samband med detta. Detsamma gäller särskilt viktiga säkerhets-
föreskrifter.38 Regeringen anser dock att en regler med många kvalifikationssteg - viktig, särskilt 
viktig osv. - kan skapa problem i den praktiska tillämpningen. Vad som enligt regeringen behö-
ver påpekas är, sådana förbehåll som med hänsyn till försäkringens beteckning utgör en oväntad 
och västentlig begränsning av försäkringsskyddet. I lagen, föreslår regeringen, bör föreskrivas att 
förbehåll om att försäkringsbolagets ansvar inträder först när premien betalas (en s.k. kontant-
klausul) i förekommande fall skall framhållas särskilt. Detta bör då även gälla en viktig säker-
hetsföreskrift och ett villkor som föreskriver att försäkringstagaren skall anmäla att risken ökar.39  
 
 

4.1.1.3 Information under försäkringstiden och i samband med förnyelse 
 
I promemorian föreslås en bestämmelse som inte har någon motsvarighet i KFL, om informatio-
nen under försäkringstiden och i samband med förnyelse. Bestämmelsen har tillkommit för att 
garantera försäkringstagaren tillfredställande kännedom om försäkringsvillkoren så snart som 
möjligt sedan försäkringsavtalet ingåtts. Försäkringstagaren skall även vara garanterad att fortlö-
pande under försäkringstiden få besked om förhållanden som rör försäkringen och som av honom 
är av betydelse att ha kännedom om.40 Vid skadeförsäkringar så finns inte ett lika stort behov 
som vid personförsäkringar att uppbära kontinuerlig information. Ibland kan det dock vid kon-
sumentförsäkringar vara motiverat med upplysningar t.ex. då det kan antas att den försäkrade 
genom nya tekniska hjälpmedel lättare kan följa meddelade säkerhetsföreskrifter och därmed 
minska risken för försäkringsfall.41 Promemorians förslag innebär att bolaget har en informa-
tionsskyldighet även i fråga om själva skaderegleringen. Drar bolaget ut på tiden med att lämna 
denna information så bör de ge besked om detta och om orsakerna till fördröjningen. Regeringen 
anser också att en sådan bestämmelse bör tas in i den nya lagen.  
 
I KFL (6 § 3 st.) finns en bestämmelse som innebär att försäkringsbolaget på försäkringstagarens 
begäran är skyldig att under försäkringstiden i övrigt lämna information om premien och andra 
villkor för försäkringen. Regeringen anser också att en sådan motsvarande bestämmelse bör tas 
med i lagen.42  
 
 

                                                           
38 Ds 1993:39, Ny försäkringsavtalslag s. 224 f 
39 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 148 
40 A.a. s. 148 
41 Ds 1993:39, Ny försäkringsavtalslag s. 224 f 
42 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 148 

12 



 

4.1.1.4 Information om villkorsändring 
 
Om försäkringsbolaget begär ändring av försäkringen under försäkringstiden eller i samband med 
förnyelse, måste det enligt promemorian informera försäkringstagaren om detta och om ändring-
en. Regeringen anser att information om villkorsändring bör lämnas men att detta bör begränsas 
till sådan information som försäkringstagaren kan antas behöva. Vidare anser regeringen i linje 
med vad som gäller i fråga om förköpsinformation och efterköpsinformation, att bolaget tydligt 
måste peka ut alla ny begränsningar av försäkringsskyddet, inte bara de som anses vara viktiga.43  
 
 

4.1.1.5 Information om möjligheter till överprövning och om preskription  
 
När det gäller information om möjligheter till överprövning och om preskription har regeringen 
föreslagit en bestämmelsen i linje med den i KFL (7 § ). Informationen skall innehålla upplysning 
om de möjligheter som finns att få tvisten prövad då en tvist aktualiseras, främst vid skadere-
glering. Sådan information bör lämnas också om en tvist kan uppstå i samband med eller på 
grund av att försäkringen upphör i förtid eller ändras under försäkringstiden på försäkringsbola-
gets initiativ.44  
 
Regeringen föreslår vidare i linje med KFL att informationen skall ges om det finns risk att rätten 
till ersättning från en försäkring kan komma att gå förlorad på grund av preskription. Försäk-
ringsbolaget måste då informera den som för anspråk på ersättning om preskriptionsrisken.45  
 
 

4.1.1.6 Informationens utformning 
 
Regeringen har krav på att informationens form skall vara sådan, att försäkringstagaren skall 
kunna begrunda den i lugn och ro för att förstå dess innebörd, och därmed kunna bedöma om 
försäkringen uppfyller försäkringstagarens önskemål. På grund av detta anser regeringen att före-
skriven information skall lämnas i en skriftlig handling.46 I promemorian föreslås som ett alterna-
tiv att informationen skall lämnas i en annan form som ger mottagaren varaktig tillgång till den. 
Det exempel som nämns är överföring av information via dator.47 Regeringen anser att elektro-
nisk eller annan överföring av informationen bör kunna vara ett godtagbart alternativ till över-
lämnandet av skriftliga handlingar, under förutsättningar att mottagaren kan läsa informationen 
och få varaktig tillgång till den. Anledningen till regeringens ställningstagande i denna fråga är 
att utvecklingen på området gått mycket snabbt vilket medfört att allt fler hushåll fått tillgång till 
tekniken. I det enskilda fallet är detta sätta att överföra informationen särskilt önskvärd då denne 
kan nå informationen snabbare och lagra den i sin dator där denne lätt kan ordna så att informa-
                                                           
43 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 149 
44 A.a.  
45 A.a.  
46 A.a.  
47 Ds 1993:39, Ny försäkringsavtalslag s. 222 
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tionen blir lättillgänglig.48 Normalt bör informationen komma försäkringstagaren tillhanda på 
något av dessa sätt, som ovan nämnts, för att försäkringsbolaget skall anses fullgjort sin skyldig-
het av att lämna information. Det finns dock situationer då informationen endast kan ske muntli-
gen, dessa situationer kan tänkas bli aktuella då informationen skall lämnas innan ett försäkrings-
avtal träffas. Det kan exempelvis tänkas att en person inför en omedelbart förestående resa vän-
der sig till ett försäkringsbolag för att teckna en reseförsäkring. I dessa situationer bör försäk-
ringsbolaget kunna fullgöra sin informationsskyldighet genom att lämna föreskriven information 
muntligen. Information som försäkringstagaren kan tänkas ha nytta av senare bör dock tillställas 
honom efteråt, så att han har varaktig tillgång till den.49

 
Vidare har regeringen ansett det värdefullt att villkoren utformas lättförståeligt så att inga onödi-
ga missförstånd uppstår. Lagen bör därför enligt regeringen betona, att krav uppställs på att all 
information skall vara tydlig.50  
 
 

4.1.2 Underlåtenhet att lämna information 
 
Regeringens föreslår att ett försäkringsbolag som underlåter att lämna föreskriven information 
skall med stöd av marknadsföringslagen kunna åläggas sådan. De föreskrivna informationsreg-
lerna har i så måtto marknadsrättslig karaktär. Försäkringsbolaget skall under vissa förutsätt-
ningar också ha ett civilrättsligt ansvar för brister i informationen. Om försäkringsbolaget har 
underlåtit att i anslutning till avtalsslutet informera om villkor som med hänsyn till försäkringens 
beteckning eller övriga omständigheter utgör en oväntad och väsentlig begränsning av försäk-
ringsskyddet, om ett förbehåll om att ansvar inträder först vid premiebetalningen, om skyldighe-
ten för försäkringstagaren att anmäla ändringen av risken och om en viktig säkerhetsföreskrift, 
skall man bortse från villkoret, trots att det i och för sig utgör en del av försäkringsavtalet. In-
formationsbristen skall kunna repareras i efterhand, vilket medför att villkoret får åberopas av 
försäkringsbolaget en tid därefter. Detsamma skall gälla om försäkringen ändras under försäk-
ringstiden eller i samband med förnyelse. 2 kap. 8 och 9 §§ förslaget till ny lag om försäkringsav-
tal.51

 
De föreslagna reglerna om civilrättsligt ansvar för felaktig information innebär en nyhet i lag-
stiftningen, delvis följer dock ett sådant ansvar redan av allmänna avtalsrättsliga regler.52  
 
Regeringens förslag som i huvudsak följer promemorians förslag, innebär att ett försäkringsbo-
lag som underlåter att lämna föreskriven information skall med stöd av marknadsföringslagen 
kunna åläggas att lämna sådan. De föreslagna informationsreglerna har därför en marknadsrätts-
lig karaktär. Försäkringsbolagen föreslås även under vissa förutsättningar ha ett civilrättsligt 
ansvar för brister i informationen. Om försäkringsbolaget har underlåtit att i anslutning till av-
talsslutet informera om villkor som med hänsyn till försäkringens beteckning eller övriga om-
                                                           
48 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 150 
49 A.a. 
50 A.a.  
51 A.a. s. 151 
52 A.a. s. 144 
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ständigheter utgör en oväntad och väsentlig begränsning av försäkringsskyddet, om ett förbehåll 
om att ansvar inträder först vid premiebetalningen, om skyldighet för försäkringstagaren att an-
mäla ändrig av risken och om en viktig säkerhetsföreskrift, skall man bortse från försäkrings-
villkoret, trots att det i och för sig utgör en del av avtalet. Informationsbristen skall dock kunna 
repareras i efterhand, vilket gör att försäkringsbolaget skall kunna åberopa villkoret en tid däref-
ter. Detsamma skall även gälla om försäkringen ändras under försäkringstiden eller i samband 
med förnyelse.53 Regeringen anser i likhet med promemorians förslag att intresset av ett gott  
konsumentskydd tillgodoses med en regel om civilrättsligt ansvar.54  
 
Gränsdragningen i promemorians förslag har dock på vissa punkter inte av regeringen ansetts 
lämpligt. Detta gäller särskilt promemorians förslag om informationsskyldighet då ett villkor 
innebär en viktig begränsning av försäkringsskyddet. Att kräva fullständig information om alla 
begränsningar skulle enligt regeringen leda till att försäkringstagaren får svårt att sålla bland 
informationsflödet, därför har det ansetts rimligare att dra gränsen till vad som utgör sådana 
begränsningar som med hänsyn till försäkringens beteckning framstår som oväntade och väsent-
liga. En annan avvikelse som regeringen har ansett vara lämplig att göra från promemorians 
förslag, är att informationsbristen inte endast skall kunna repareras från bolagets sida, utan att 
även försäkringstagarens kännedom om det rätta förhållandet bör få samma innebörd.55    
 
 

4.1.3 Diskussion 
 
Informationsreglerna förväntas bli förbättrade i den nya lagen. Förbättringen skall innebära ökat 
skydd för konsumenterna, bland annat innebär regeringens förslag att försäkringsbolagen skall 
ges större ansvar i förhållande till konsumenter. Konsumenterna skall kunna förvänta att informa-
tionen framställs på ett sätt som för dem är lättbegripliga och framförallt klargör punkter i försäk-
ringsavtalet som kan tänkas vara av betydelse för dem. För att detta skall kunna uppnås på till-
fredställande sätt tycker jag att lagtexten i den nya lagen, skall betona att informationen skall 
sammanfattas på ett lättbegripligt sätt som underlättar försäkringstagarens behov av försäkringen. 
Vidare anser jag att det finns ett värde i att informationen innehåller tidpunkten för inträdet av 
bolagets ansvar, och att detta tydligt skall framgå av lagtexten. 
 
Regeringen har föreslagit  en bestämmelse som inte har någon motsvarighet i KFL och som inne-
bär ökat skydd för konsumenterna. Bestämmelsen innebär att försäkringstagaren, fortlöpande 
under försäkringstiden skall vara garanterad information som rör försäkringen och som av honom 
är av betydelse.Enligt regeringens förslag kommer försäkringsbolagen i stor utsträckning vara 
tvingade att lämna samma information både före och efter ett avtalsslut, detta kan ses som en 
onödig upprepning och möjligen som omotiverat, då detta kan tänkas ge upphov till extra kostna-
der för bolaget och höjda premier. Själv anser att kravet på dubbel information är motiverat. För-
säkringstagaren uppmärksammar möjligen villkoren som försäkringsavtalet innehåller, vilka ofta 
tjänar till närmare eftertanke vid valet av försäkring. 
 
                                                           
53 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 151 
54 A.a. s. 153 
55 A.a. s. 154 
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Den civilrättsliga sanktionen vid brott mot informationsplikten har tillkommit för att öka konsu-
mentskyddet, visserligen finns redan en marknadsrättslig övervakning, samt jämkning av avtalet 
enligt 36 § avtalslagen att förlita sig på. Ett civilrättsligt ansvar anser jag bättre uppfylla kravet på 
förbättrad informationen och ge tyngd i försäkringsbolagens ansvar. 
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4.2 Försäkringsavtalet 
 
 

4.2.1 Rätten till försäkring  
 
Regeringens förslag vad gäller kontraheringsplikten, innebär liksom enligt KFL att det skall fin-
nas en rätt till konsumentförsäkring. Försäkringsbolaget skall få vägra någon att teckna en kon-
sumentförsäkring bara om det finns särskilda skäl. Försäkringstagaren måste godta de allmänna 
försäkringsvillkoren som försäkringsbolaget tillämpar för den aktuella typen av försäkring. Som 
särskilda skäl räknas bl.a. att risken som skall försäkras finns i utlandet. 3 kap. 1 § förslaget till 
ny lag om försäkringsavtal.56  
 
Promemorians förslag skiljer sig från regeringens genom att försäkringen kan vägras redan då 
det finns  saklig grund. Enligt promemorian gäller rätten till försäkring också risker i utlandet, 
vilket regeringens förslag inte gör.57

 
KFL (9- 20 §§) innehåller en utförlig reglering av försäkringsavtalet, där det förekommer tving-
ande bestämmelser om rätt att teckna försäkring och att förnya försäkringsavtalet efter försäk-
ringstidens utgång. I KFL finns även vissa delvis tvingande regler om försäkringstiden.58  
 
Promemorians förslag innebär att konsumentskyddet visserligen behållits men bolagets möjlig-
het att vägra konsumenter försäkringsskydd har utvidgats och det krävs endast att bolaget har 
saklig grund för sin vägran.59 Enligt KFL har en försäkringstagare rätt till försäkring av ordinär 
typ, om det inte finns särskilda skäl för bolaget att vägra försäkring. Anledningen till promemo-
rians förslag är att regeln kan antas i långt större utsträckning än tidigare bli aktuell i internatio-
nella förhållanden. Det har antagits att konkurrensen mellan utländska bolag och nationella bo-
lag hårdnar på konsumentförsäkringsområdet, vilket förmodas leda till betydande fördel för 
konsumenterna del. Konsumenten bör alltid kunna finna något bolag som godtar honom som 
kund då internationell konkurrensen medför större utbud. I promemorian har man menat att den 
internationella konkurrensen för försäkringsbolagets vidkommande skulle medföra vissa teknis-
ka och administrativa problem om begränsade möjligheter att vägra konsumentförsäkring enligt 
KFL:s  regel fortsättningsvis skulle gälla. Bolagen hade stött på stora svårigheter att kontrollera 
kundens förhållanden och de uppgifter han lämnar till grund för skaderegleringen om bolaget 
tvingas bevilja försäkring till kunder på avlägsna utländska orter.60  
 
Regeringen anser att argumenten i promemorian, om problemen med kunder i utlandet, inte är 
så starka att det utgör tillräcklig grund för att tas in i den nya försäkringsavtalslagen. Därför 
föreslår regeringen att föra vidare KFL:s rekvisitet särskilda skäl, som grund för avslag på begä-

                                                           
56 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 156 
57 Ds 1993:39, Ny försäkringsavtalslag s. 146 
58 A.a. s. 228 
59 A.a.  
60 A.a. s. 148 
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ran om försäkring. Regeringen har ansett att rätten till försäkring är så pass viktig för konsu-
menter att man genom att behålla KFL:s regler möjligen kan komma till rätta med svårförsäkra-
de risker i utlandet. Vidare har regeringen i sitt förslag framhållit vikten av konsumentskyddet 
på detta område, helst då skälighetsprincipen som skyddar konsumenter mot alltför stränga av-
talsvillkor, avskaffats. Regeringen har därför i sitt förslag ansett att den nya lagen bör innehålla 
en bestämmelse om att ett försäkringsbolag inte får vägra den som vill teckna en konsumentför-
säkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten, om det inte finns särskilda skäl med 
hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den sannolika skadans omfattning, den avsedda 
försäkringens art eller någon annan omständighet.61  
 
I de fall då en person vill teckna en försäkring och har sitt hemvist i Sverige medan egendomen 
finns i ett annat land, innebär förslaget i promemorian att försäkringen även bör gälla risker i 
utlandet. Regeringen förslag avviker även på denna punkt från promemorian. Regeringen menar 
att det finns skäl att ta utgångspunkt i frågan vilket lands lag som skall tillämpas om avtalet väl 
kommer till stånd. Om inget har avtalats så gäller antingen en presumtionsregel som innebär att, 
om inget annat visas, avtalet skall anses ha sin närmast anknytning till den EES-stat där risken 
är belägen, eller om egendomen finns i ett land utanför EES, så gäller reglerna som följer av 
Romkonventionen62. Vid sidan om denna bedömning av vad som kan följa av lagen, föreligger 
enligt regeringen olika materiella skäl för att bolaget i Sverige inte skall vara skyldiga att med-
dela försäkring av egendom i ett annat land. Skulle försäkringsbolagen vara skyldiga att medde-
la försäkring i dessa fall, skulle det kunna medföra orimliga kostnader då detta många gånger 
skulle kräva att bolaget hade en skaderegleringsorganisation i andra länder.63   
 
 

4.2.2 Försäkringstagarens rätt att förnya en försäkring 
 
Regeringens förslag är att försäkringsbolagets möjlighet att vägra förnyelse av en konsument-
försäkring skall begränsas på motsvarande sätt som dess möjlighet att från början vägra för-
säkring för den aktuella försäkringstagaren. För vägran skall alltså krävas särskilda skäl. 3 
kap. 1 § första stycket förslaget till ny lag om försäkringsavtal.64  
 
Enligt promemorians förslag krävs saklig grund för försäkringsbolaget att vägra förnya försäk-
ringen, liksom när det gäller rätten till försäkring.65 I förslaget har man framhållit att konsumen-
ten kommer att åtnjuter likvärdigt konsumentskydd som enligt KFL genom att konkurrensen 
från utländska bolag medger försäkringstagaren större utbud, där denne kommer ha lätt att hitta 
andra bolag att teckna försäkring i om denne blivit vägrad ett sådant på annat håll.66  
 
Rätten enligt KFL att teckna försäkring har som naturligt komplement en rätt för försäkringsta-

                                                           
61 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 159 
62 Romkonventionen, artikel 5, innebär att lagen i det land där försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort tilläm-
pas. 
63 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 160 
64 A.a.  
65 Ds 1993:39, Ny försäkringsavtalslag s. 148 
66 A.a. s. 229 f 
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garen att förnya försäkringen när försäkringstiden går ut. I KFL (15 § ) föreskrivs att försäk-
ringsbolaget får säga upp en försäkring till försäkringstidens utgång endast om försäkringsbola-
get har särskilda skäl att inte längre meddela försäkringen.67

 
Regeringens förslag innebär i motsats till promemorians förslag att bolaget endast kan vägra 
förnya konsumentförsäkring då det finns särskilda skäl. Skälen till detta är att konsumenten har 
lika mycket behov av ett skydd vid försäkringens utgång som när försäkringen skall tecknas för 
första gången. Regeringens förslag överensstämmer på så sätt med regeln i KFL.68  
 
 

4.2.3 Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen 
 
Regeringens förslag innebär att när ett avtal om konsumentförsäkring träffas så har försäkrings-
bolaget, om inte annat avtalats eller framgår av omständigheterna, som huvudregel ett ansvar 
från och med den dagen efter den då ett meddelande lämnats eller sänts till försäkringsbolaget 
om att försäkringstagaren önskar försäkringen. Försäkringsbolaget skall dock ha rätt att förbe-
hålla sig att ansvaret skall vara knutet till att premien betalas. Ett avtal om konsumentförsäkring 
skall i princip inte slutas på längre tid än ett år, men om det inte sägs upp  för att upphöra vid 
försäkringstidens utgång skall det förnyas. En uppsägning från försäkringsbolagets sida skall 
göras skriftligen före försäkringstidens utgång. 3 kap. 2 och 3 §§ förslaget till ny lag om försäk-
ringsavtal.69

 
Promemorians förslag överensstämmer väsentligt med regeringens förslag.70

 
KFL innehåller vissa tvingande regler om försäkringstiden, den får inte överstiga ett år om det 
inte finns särskilda skäl för detta (10 § KFL). Vidare börjar tiden löpa från och med den dagen 
efter den då försäkringstagaren lämnade ett meddelande till försäkringsbolaget att han ville 
tecknad försäkringen, om inte annat avtalats eller framgår av omständigheterna.71  
 
Vad gäller tiden för försäkringsbolagets ansvar och försäkringstiden beträffande konsumentför-
säkringar har regeringen inte funnit någon anledning att frångå KFL:s reglering i sak. Det inne-
bär att en dispositiv bestämmelse om försäkringsbolagets ansvar fortsättningsvis skall gälla. I 
promemorian föreslås en speciell reglering för det fallet att försäkringsbolaget har förbehållit sig 
att ansvaret skall inträda vid premiebetalningen. Promemorian avviker något från de nu gällande 
bestämmelserna i KFL. Regeringen anser att det inte finns speciella skäl till någon ändring i 
detta avseende varför nuvarande reglering bör föras vidare. För de fall då försäkringen skall 
tecknas genom att försäkringstagaren betalar premien skall alltså försäkringstiden även fortsätt-
ningsvis börja löpa från den dagen efter den då premien betalas. Detsamma skall gälla om för-
säkringen i annat fall är giltigt först sedan premien betalats. Vidare bygger regeringens förslag 
på KFL, där försäkringstiden inte får överstiga ett år om det inte finns särskilda skäl för en läng-
                                                           
67 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 74 f 
68 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 161 
69 A.a.  
70 Ds 1993:39, Ny försäkringsavtalslag s. 146 f 
71 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 66 f  
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re försäkringstid.72

 
Enligt KFL förnyas en försäkring, om den inte har sagts upp att upphöra vid försäkringstidens 
utgång och försäkringstagaren inte vid denna tidpunkt har tecknat en motsvarande försäkring 
hos ett annat försäkringsbolag. Men det gäller bara om inte annat framgår av avtalet eller av 
omständigheterna. Promemorians förslag har samma innebörd som den i KFL och regeringen 
delar uppfattningen att en liknande bestämmelse som den nuvarande bör tas upp i den nya la-
gen.73

 
 

4.2.4 Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen 
 
Regeringens förslag är att försäkringstagaren alltid skall få säga upp försäkringen till försäk-
ringstidens utgång. Försäkringen skall också i vissa fall få sägas upp i förtid. Det gäller om 
försäkringsbolaget väsentligt åsidosätter sina skyldigheter, liksom om försäkringsbehovet faller 
bort. Det skall också gälla efter förnyelse i vissa fall och vid villkorsändring. Dessutom skall 
avtalet få sägas upp i förtid om det finns en ny omständighet av väsentlig betydelse för försäk-
ringsförhållandet. 3 kap. 4 och 5 §§ förslaget till nu lag om försäkringsavtalet.74

 
Promemorians förslag avviker från regeringens förslag i så måtto att försäkringen får sägas upp i 
förtid också om det inträffar en skada. Promemorian innehåller ingen bestämmelse om uppsäg-
ning i förtid på grund av att försäkringsbolaget väsentligt åsidosätter sina förpliktelser.75

 
Nuvarande ordning i KFL ger försäkringstagaren rätt att säga upp en försäkring i förtid med 
omedelbar verkan, om försäkringsbehovet faller bort eller det inträffar en annan liknande 
omständighet. Även i vissa fall vid villkorsändring och förnyelse kan försäkringstagaren få för-
säkringen att upphöra.76  
 
I promemorian föreslås regler om försäkringstagarens uppsägningsrätt som i stort stämmer över-
ens med vad som gäller enligt KFL men är mer detaljerade. Enligt promemorians förslag kan en 
försäkringstagare ha skäl för uppsägning redan då en skada inträffar. Det motiveras med att den-
ne inte skall behöva stå kvar i ett avtalsförhållande med bolaget om han är missnöjd med resul-
tatet av skaderegleringen.77 Regeringen anser att en sådan grund för uppsägningsrätt inte är rim-
lig eftersom en part i ett kontraktsförhållande normalt inte har rätt att säga upp avtalet bara för 
att han är missnöjd. Det stämmer mindre bra med allmänna kontraktsrättsliga principer att just 
en sådan händelse som parterna har haft i sikte vid avtalets ingående skulle ge den ena parten 
rätt att frigöra sig från avtalet i förtid. Regeringen medger att det kan finnas sådana situationer 
då försäkringstagaren kan ha skäl att finna sig missnöjd med skaderegleringen, men menar att 

                                                           
72 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 162 
73 A.a. s. 163 
74 A.a. 
75 Ds 1993:39, Ny försäkringsavtalslag s. 146 f 
76 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 90 f 
77 SOU 1989:88, Skadeförsäkringslagen s. 281 
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detta då bör betraktas som ett kontraktsbrott.78

 
Regeringen anser att det liksom i andra avtalsförhållanden bör finnas rätt till förtida uppsägning 
när motparten väsentligt åsidosatt sina förpliktelser enligt avtalet. Detsamma bör gälla när för-
säkringsbolaget bryter mot sin informationsplikt, som ju inte alltid beror på ett ingånget avtal 
utan grundas på lagen. I promemorian föreslås även att uppsägning skall få ske på grund av att 
en ny omständighet, av väsentlig betydelse för avtalsförhållandet, inträffar. Bestämmelsen skall 
dock tillämpas undantagsvis. Ett exempel är att försäkringsbolaget överlåter hela eller delar av 
sitt försäkringsbestånd till ett annat bolag. Stadgandet är mer ett förtydligande av vad som redan 
regleras i försäkringsrörelselagen 15 kap. men eftersom en överlåtelse får anses ha en så pass 
ingripande betydelse för de försäkringar den omfattar så bör försäkringstagaren ha rätt att med 
omedelbar verkan kunna komma ifrån avtalet.79 Regeringen anser, på samma grund som pro-
memorians förslag,  att en sådan uppsägningsgrund bör tas in i den nya lagen.80

 
 

4.2.5 Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen i förtid el. ändra 
den 
 
Regeringens förslag om försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen i förtid skall  i stora 
drag överensstämma med KFL. Vid synnerliga skäl skall försäkringsbolaget inte bara få säga 
upp försäkringen utan också få ändra villkoren under försäkringstiden. Om försäkringsbolaget 
vill avtala om nya villkor i samband med att en ny försäkring förnyas, skall det var skyldigt att 
begära detta senast samtidigt med att krav ställs på premie för den förnyade försäkringen. 3 
kap. 6-8 §§ till ny lag om försäkringsavtal.81

 
Promemorians förslag överensstämmer väsentligt med regeringens förslag.82  
 
I KFL (18 § ) regleras försäkringsbolagets uppsägningsrätt, där försäkringsbolaget har rätt att 
säga upp avtalet med fjorton dagars uppsägningstid när försäkringstagaren eller den försäkrade 
grovt har åsidosatt sina förpliktelser mot försäkringsbolaget eller då det finns synnerliga skäl. I 
promemorian har man valt att hänvisa till förarbetena till KFL.83 Förtida uppsägningar lär över 
huvudtaget inte ha så stor praktisk betydelse på grund av korta försäkringstider. I motiven till 
KFL har det ansetts tillräckligt med en allmänt hållen uppsägningsregel, samma inställning de-
las i promemorian. Bolaget kan även ha intresse av att säga upp den för att ändra villkoren. KFL 
(19 §) ger försäkringsbolaget rätt att ändra villkoren under försäkringstiden, om den försäkrade 
har åsidosatt sina förpliktelser mot försäkringsbolaget uppsåtligen eller genom ej ringa oakt-
samhet eller om det finns synnerliga skäl. Uppsägning för upphörande och uppsägning för vill-
korsändring torde ofta i realiteten vara nästan samma sak. Det är därför motiverat att reglerna 
liknar varandra. Så är fallet i KFL, men förutsättningarna för uppsägningen för villkorsändring 
                                                           
78 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 164 
79 SOU 1989:88, Skadeförsäkringslagen s. 282 
80 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s.164 
81 A.a. s. 165 
82 A.a.  
83 SOU 1989:88, Skadeförsäkringslagen s. 283 
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är något mindre stränga. 84  
 
I promemorian föreslås att förutsättningarna för uppsägning skall preciseras på samma sätt i 
båda fallen. Regeringen finner promemorians förslag befogat. De menar att uppsägning för upp-
hörande och uppsägning för villkorsändring ofta i realiteten borde ha samma effekter och från 
parternas synpunkt i realiteten nästan vara samma sak. Därför är det motiverat att reglerna liknar 
varandra. Uppsägningsrätten i de båda fallen skall kunna ske, då den försäkrade grovt åsidosatt 
sin skyldigheter mot försäkringsbolaget eller när det finns synnerliga skäl. Enligt KFL är förut-
sättningarna för uppsägning för villkorsändring dock något mindre stränga, regeringen tycker att 
det verkar rimligt.85 Enligt KFL är uppsägningstiden fjorton dagar, med tanke på att uppsäg-
ningen endast kan bli aktuell i allvarliga fall, regeringen delar denna uppfattning. I linje med 
vad som föreslås i promemorian bör det krävas att uppsägningen sker skriftligen och utan oskä-
ligt dröjsmål från det att försäkringsbolaget får kännedom om den omständighet som är orsak 
till uppsägningen. Om uppsägningen inte skickas i rätt tid till försäkringstagaren, bör bolaget 
förlora rätten att säga upp försäkringen. Ett undantag är dock då försäkringstagaren eller den 
försäkrade har förfarit svikligen eller i strid mot tro och heder.86

 
När det gäller möjligheten för försäkringsbolaget att ändra villkoren i samband med förnyelse 
av försäkringen måste man anlägga ett annat synsätt. Här bör det inte finnas hinder för försäk-
ringsbolaget att höja premien eller skärpa villkoren i något avseende, under förutsättning att 
försäkringstagaren får rådrum efter meddelande om ändringen för att ta ställning till om han vill 
ha kvar försäkringen.87 KFL (17 §) föreskriver att ett skiftligt meddelande skall avsändas för-
säkringstagaren senast fjorton dagar före försäkringstidens utgång.88 I promemorian har man 
istället föreslagit att meddelande om villkorsändring senast skall lämnas då premieavin för den 
nya avtalsperioden sänds ut, eftersom försäkringstagaren i de allra flesta fall kommer vara inför-
stådd med de nya villkoren redan vid den tidpunkt då försäkringen förnyas. Om det emellertid 
inträffar att det tar en tid innan försäkringstagaren blir medveten om ändringen och ett försäk-
ringsfall inträffar under denna tid så bör bolaget inte kunna åberopa försämrade villkor som inte 
kommit till försäkringstagarens kännedom. Denna konstruktion som innebär att försäkringstaga-
ren får en månad på sig att avgöra om han skall fortsätta med försäkringen, är enligt regeringens 
mening att föredra.89

 
 

                                                           
84 Ds 1993:39, Ny försäkringsavtalslag s. 231 f 
85 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 166 
86 A.a. 
87 A.a. s. 167 
88 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 79 f 
89 Lagrådsremiss 2003-05-23, Ny försäkringsavtalslag s. 167 
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4.2.6 Diskussion 
 
Den ökade internationell konkurrensen ger anledning till att överväga för- och nackdelar med en 
alltför långtgående rätt för konsumenter att teckna försäkring. Själv anser jag i enighet med 
promemorieförslaget att rätten till försäkring skall begränsas till när det finns saklig grund att 
vägra en försäkring. Det skall alltså för bolaget var tillräckligt att visa på objektivt sett vägande 
skäl för att vägra försäkring, utan att dessa särskilt behöver gälla den aktuella kunden. Den  in-
ternationella konkurrensen ger konsumenterna fördelar eftersom utbud av försäkringar ökar, 
vilket i sin tur leder till att konsumentskyddet inte har lika hög prioritet som försäkringsbolagets 
behov att kunna vägra försäkringar i vissa fall. För försäkringsbolagen lär det bli väldigt svårt 
om inte helt omöjligt, att kunna påvisa särskilda skäl för att vägra försäkring i de fall då kunden 
bor i ett annat land.  
 
När det gäller försäkringstagarens rätt att förnya en försäkring anser jag att det av  försäkrings-
bolaget bör krävas något starkare skäl än saklig grund för att vägra försäkring, dock inte om 
förhållandena på försäkringstagarens sida har ändrats och detta har betydelse för bolaget som 
han är försäkrad hos. Har väl en försäkring meddelats ska den försäkrade enligt min mening 
kunna känna sig trygg i sitt försäkringsskydd under de förutsättningar som gällt vid tidpunkten 
för avtalets tecknande. 
 
Regeringen har föreslagit en utvidgning av försäkringstagarens rätt att säga upp försäkring, om 
det finns en ny omständighet av väsentlig betydelse för försäkringsförhållandet. Detta innebär 
ett ökat skydd för konsumenter, som i dessa fall omedelbart kan vilja komma bort från avtalet 
om det har en ingripande betydelse för honom. 
  
Regeringens förslag ger försäkringsbolagen rätt att säga upp försäkringsavtalet eller ändra vill-
koren under försäkringstiden, om den försäkrade åsidosatt sina förpliktelser mot bolaget uppsåt-
ligen eller genom ej ringa oaktsamhet eller om det finns synnerliga skäl. Tanken är enligt reger-
ingen dock att uttrycket synnerliga skäl under vissa omständigheter, som vid villkorsändring, 
skall tolkas mildare mot försäkringsbolaget än motsvarande rekvisit som gäller vid uppsägning. 
Jag ifrågasätter dock om det är riktigt att ha ett större utrymme för villkorsändring än för upp-
sägning. Det kan tänkas att en del ändringar kan av försäkringstagaren uppfattas som så ingri-
pande att de ur dennes synvinkel är likvärdigt med en uppsägning. 
 
Vid förnyelse av försäkring har försäkringsbolagen rätt att ändra villkoren, de måste dock med-
dela försäkringstagaren om detta. Enligt regeringens förslag skall försäkringstagaren ha en må-
nad på sig att avgöra om han skall fortsätta med försäkringen, mot KFL:s fjorton dagar. Be-
stämmelsen har blivit mer konsumentvänlig.  
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4.3 Begränsning av försäkringsbolagets ansvar 
 
 

4.3.1 Reglernas karaktär 
 
Regeringens förslag innebär att lagen inte skall reglera vilka risker försäkringen skall täcka. 
Däremot skall den innehålla regler om följderna av att försäkringstagaren eller den försäkrade 
bryter mot förpliktelser enligt avtalet t.ex. genom att inte i samband med att försäkringen tecknas 
till försäkringsbolaget lämna korrekta uppgifter av betydelse för riskbedömningen. 4 kap. försla-
get till ny lag om försäkringsavtal.90

 
Promemorians förslag överrensstämmer med regeringens förslag.91

 
I KFL regleras inte omfattningen av konsumentförsäkringar, däremot regleras fallet att försäk-
ringstagaren brutit mot huvudförpliktelsen att betala den avtalade premien, liksom mot s.k. biför-
pliktelser till försäkringsavtalet.92

 
Regeringen föreslår i sitt förslag att en nya försäkringsavtalslagen som huvudregel inte skall be-
stämma vilka risker som försäkringen skall omfatta. Det betyder att försäkringsbolaget kan be-
stämma ansvaret genom s.k. omfattningsbestämmelser t.ex. genom att föra in olika undantag i 
försäkringsvillkoren om risker som inte skall omfattas av försäkringen. Vidare anser regeringen 
att de försäkrade på konsumentförsäkringsområdet bör skyddas genom tvingande regler mot att 
villkoren innehåller alltför stränga påföljder vid brott mot olika biförpliktelser.93

 
 

4.3.2 Upplysningsplikten  
 
Försäkringstagaren skall lämna riktig och fullständiga svar på de frågor som försäkringsbola-
get ställer i samband med att en försäkring tecknas eller förnyas. Vidare har en försäkringsta-
gare som inser att försäkringsbolaget tidigare inte fått riktig information om förhållanden av 
uppenbar betydelse för riskbedömningen en plikt att upplysa försäkringsbolaget om de rätta 
förhållandena. Försäkringsbolaget kan också ålägga försäkringstagaren att anmäla om en an-
given omständighet av väsentlig betydelse för risken ändras under försäkringstiden. Om försäk-
ringstagaren vid avtalets ingående förfarit svikligen eller i strid mot tro eller heder, är försäk-
ringsavtalet ogiltigt. Vid andra fall av brott mot upplysningsplikten, som beror på uppsåt eller 
oaktsamhet, får försäkringsersättningen sättas ned efter vad som är skäligt. Nedsättningen skall 
inte ske om försäkringsbolaget när försäkringsavtalet slöts insåg eller borde ha insett att de 
lämnade uppgifterna var oriktiga eller ofullständiga. Det skall inte heller ske om de oriktiga 

                                                           
90 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 169 
91 A.a. s. 169 
92 A.a.  
93 A.a. s. 170 
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eller ofullständiga upplysningarna saknade betydelse eller senare har upphört att ha betydelse 
för avtalets innehåll. 4 kap. 1,2 och 4 §§ förslaget till ny lag om försäkringsavtal.94  
 
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.95

 
KFL föreskriver en nedsättning efter skälighet där en rad olika faktorer kan spela in, i första 
hand orsakssambandet mellan den felaktiga uppgiften och försäkringsfallet men även bl.a. gra-
den av skuld hos försäkringstagaren.96 Upplysningsplikten spelar en ganska begränsad roll när 
det gäller skadeförsäkringar för konsumenter och i KFL har den bara ägnats en paragraf (30 §). 
En försäkringstagare har endast skyldighet att svara på försäkringsbolagets framställda frågor, 
detta framgår inte av lagtexten i KFL men lär gälla.97  
 
Enligt regeringens mening bör en ny försäkringsavtalslag innehålla relativt utförliga bestämmel-
ser om upplysningsplikten. Upplysningsplikten kan spela en viktig roll vid bl.a. sådana försäk-
ringar av särskilda lösa saker som nu enligt regeringens förlag kommer föras in  under konsu-
mentförsäkringsreglerna.98

 
Promemorians förslag innehåller en speciell reglering för de fall då försäkringstagaren har förfa-
rit svikligt eller i strid med tro och heder då försäkringsavtalet träffades. I motsats till KFL som 
innebär att 30 eller 33 § avtalslagen om avtals ogiltighet blir tillämplig, går promemorians för-
slag ut på att försäkringsbolaget är fritt från ansvar men att försäkringsavtalet likväl består om 
det inte sägs upp från bolaget sida. Med den regleringen av påföljderna som föreslås i promemo-
rian består skillnaden mot ogiltigheten enbart i att försäkringstagaren inte kan kräva tillbaka den 
premie som belöper på avtalstiden, detta anses dock gälla redan nu men följer inte av konstruk-
tionen i KFL.99 Enligt regeringen saknas det anledning att avvika från gällande rätt på denna 
punkt. De menar att det under inga förhållanden kan anses rimligt att försäkringstagaren som 
förfarit på sådant vis skulle kunna återkräva en premie för förfluten tid som försäkringsbolaget 
uppburit i tro att avtalet varit ogiltigt.100

 
I promemorian föreslås i linje med KFL att upplysningsplikten skall vara begränsad till att gälla 
svar på framställda frågor. Även regeringen anser att det är motiverat med en sådan begränsning 
när det gäller konsumentförsäkringar.101

 
Upplysningsplikten bör aktualiseras i den nya försäkringsavtalslagen på samma sätt som enligt 
KFL, alltså i samband med att försäkringen tecknas, förnyas, om försäkringstagaren lämnat fel-
aktiga uppgifter om förhållanden av uppenbar betydelse för försäkringsbolagets riskbedömning 
samt då det i villkoren föreskrivs skyldighet att anmäla då risken ökar påtagligt.102

 
                                                           
94 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 170 
95 A.a.  
96 Ds 1993:39, Ny försäkringsavtalslag s. 158 f 
97 Prop. 1979/80:9 s. 142 
98 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 171 
99 Ds 1993:39, Ny försäkringsavtalslag s. 158 f 
100 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 171 
101 A.a.  
102 A.a.  
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Enligt KFL gäller en skälighetsregel för nedsättning av ersättningen då upplysningsplikten ef-
tersatts. Regeringen anser att skaderegleringen på detta sätt sker på ett enhetligt och konsekvent 
sätt, varför skälighetsregeln fortsättningsvis även bör gälla. Har dock försäkringstagaren förfarit 
svikligt eller i strid mot tro och heder då försäkringsavtalet träffades, så bör som tidigare sagts 
enligt regeringens mening, ogiltighet inträda enligt avtalslagens regler.103

 
När det gäller upplysningsplikten har försäkringstagaren plikt här relevans inte bara för honom 
själv, utan även för alla andra ersättningsberättigade. Det hjälper alltså inte att den försäkrade 
själv inte bär någon skuld till att upplysningsplikten eftersatts, ersättningen kan ändå sättas ned 
för honom (30 § KFL). Detsamma gäller den skadelidande vid ansvarsförsäkring. Enligt KFL 
(32 §) har den skadelidande visserligen ett särskilt skydd när försäkringsfallet framkallats av 
grov vårdslöshet, men något motsvarande förekommer inte då försäkringstagaren brustit i sin 
upplysningsplikt. Ett skäl för denna ordning är att det är av grundläggande betydelse för försäk-
ringsbolaget att få kännedom om de omständigheter som avgör i vilken utsträckning försäkring 
alls skall meddelas och vilken premie som i så fall skall betalas.104 Regeringen menar att det 
skulle vara ett långtgående steg att avvika från den allmänna huvudprincipen som också gäller 
internationellt. I den skälighetsbedömning som skall göras när upplysningsplikten har eftersatts, 
menar regeringen att man kan ta hänsyn till att det inte är den personen som har lämnat de orik-
tiga uppgifterna som skall utfå ersättning. På detta vis kan man undgå stötande resultat då prin-
cipen tillämpas därför föreslår regeringen att den nya lagen skall bygga på den allmänna huvud-
principen.105

 
 

4.3.3 Fareökning 
 
Regeringens förslag innebär att om ett i försäkringsvillkoren, angivet förhållande av väsentlig 
betydelse för risken ändras under försäkringstiden, skall försäkringstagaren meddela förhållan-
det till försäkringsbolaget. Denna anmälningsplikt är att anse som en fortsättning på upplys-
ningsplikten och brott mot den skall behandlas på samma vis. Nedsättningen skall ske efter lik-
nande riktlinjer som då upplysningsplikten åsidosatts. Det betyder att nedsättningen skall kunna 
ske inte bara i fråga om försäkringstagaren själv utan i fråga om varje försäkrad efter skälig-
hetsbedömning. En förutsättning för att nedsättning skall kunna ske är dock att försäkringsavta-
let innehåller ett villkor om anmälningsskyldigheten. Vid förnyelse är en annan förutsättning att 
försäkringsbolaget i samband med krav på premien har upplyst försäkringstagaren om anmäl-
ningsskyldigheten och om följderna av att denna inte fullgörs. 4 kap. 3 § förslaget till ny lag om 
försäkringsavtalet.106

 
Promemorians förslag överensstämmer i sak med regeringens förslag. Enligt promemorian skall 
dock en upplysning om anmälningsplikt ges i samband med varje premieanspråk och inte bara i 
samband med förnyelse.107

                                                           
103 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslags s. 171 
104 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 122 
105 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 173 f 
106 A.a. s. 174 
107 Ds 1993:39, Ny försäkringsavtalslag s. 162 
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Frågor om ökning av den försäkrade risken, fareökning, saknar reglering i KFL, däremot finns 
bestämmelsen om nedsättning av försäkringsersättningen när den försäkrade uppsåtligen eller av 
oaktsamhet har åsidosatt sina åligganden enligt försäkringsvillkoren. Där talas istället allmänt om 
påföljderna när den försäkrade åsidosätter sina ålägganden enligt försäkringsvillkoren, ersätt-
ningen skall då sättas ned efter en skälighetsbedömning (31 §).108

 
Promemorians förslag till reglering av fareökning ansluter till reglerna om upplysningsplikt, re-
geringen anser detta vara en riktig ordning eftersom det förenklar regleringen.109 Vidare skall 
försäkringsbolaget vara skyldig att på tre olika sätt säkerställa att försäkringstagaren känner till 
sin anmälningsskyldighet, enligt förslaget i promemorian. För det första skall anmälningsplikten 
framgå av försäkringsvillkoren, för det andra skall plikten upplysas vid premiekraven och för det 
tredje skall försäkringsbolaget framhålla ett villkor om anmälningsskyldighet avseende riskök-
ning.110 Regeringen anser liksom förslaget i promemorian att anmälningsskyldigheten bör framgå 
av försäkringsvillkoren samt att försäkringsbolaget bör vara skyldig att särskilt framhålla ett vill-
kor om anmälningsskyldighet avseende riskökning. Däremot anser inte regeringen att det är nöd-
vändigt att i samband med varje krav på premien upplysa försäkringstagaren om anmälningsskyl-
digheten. Enligt regeringen borde det vara tillräckligt att upplysningsskyldigheten fullgörs vid de 
premiebetalningar då försäkringen förnyas.111

 
 

4.3.4 Framkallande av försäkringsfall 
 
Regeringens förslag är att om en försäkrad uppsåtligen framkallar ett försäkringsfall, så är för-
säkringsbolaget fritt från ansvar gentemot denne. Detsamma skall gälla i den mån den försäkra-
de uppsåtligen förvärrat följderna av ett försäkringsfall. Har den försäkrade genom grov vårds-
löshet framkallat försäkringsfallet eller förvärrat dess följder, kan försäkringsersättningen sättas 
ned efter vad som är skäligt. Detsamma skall gälla om den försäkrade måste antas ha handlat 
eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle 
inträffa. Liksom enligt KFL skall försäkringsbolaget även ha möjlighet att göra förbehåll i villko-
ren om försäkringens särskilda beskaffenhet påkallar det. Vid ansvarsförsäkring gäller inte be-
stämmelserna om nedsättning av ersättning på grund av grov vårdslöshet. Vid sådan försäkring 
bör försäkringsbolaget vara skyldigt att betala ersättning bara i den mån den försäkrade inte 
själv kan betala den skadelidande. 4 kap. 5 § och 9 § andra stycket förslaget till ny lag om för-
säkringsavtal.112

 
Promemorians förslag skiljer sig från regeringens förslag bara genom att begreppet grov vårds-
löshet används med en särskild definition.113

 

                                                           
108 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 131 f 
109 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 175 
110 Ds 1993:39, Ny försäkringsavtalslag s. 235 f 
111 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 175 
112 A.a. s. 176 
113 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 176 
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Vid framkallande av försäkringsfall så innehåller KFL (32 §) tvingande reglering och vid uppsåt 
hos den försäkrade så svarar inte bolaget mot honom. Vid grov vårdslöshet så sker en skälig-
hetsbedömning, likaså vid oaktsamhet som inte är ringa, om förbehåll gjorts i försäkringsvillko-
ren. Beträffande ansvarsförsäkring gäller särskilda principer, vilka innebär att försäkringsbola-
gets ansvarighet gäller fullt ut då inte skadan har vållats uppsåtligen.114

 
I fråga om uppsåtligt framkallande försäkringsfall  innebär promemorieförslaget att försäkrings-
bolaget liksom nu går fritt från ansvar gentemot den försäkrade i fråga. Regeringen ställer sig 
bakom det förslaget. Motsvarande bör även gälla de fall då den försäkrade uppsåtligen förvärrat 
följderna av ett försäkringsfall. När den försäkrade framkallt försäkringsfallet av vårdslöshet, 
föreskriver KFL att ersättningen skall sättas ned efter skälighet dels när vårdslösheten är grov, 
dels – efter förbehåll i försäkringsvillkoren – vid annan vårdslöshet som inte är ringa.115 I pro-
memorieförslaget har framhållits vikten av konsumentskyddet där den försäkrade kan räkna 
med försäkringsersättning också i de fall där han, eller andra vilkas handlande tillräknas honom, 
visat viss oaktsamhet i samband med försäkringsfallet. Samtidigt har det ansetts vikigt att före-
bygga nonchalans och allvarigt slarv från den försäkrade, särskilt då följderna drabbar bolaget 
och inte den försäkrade själv. I  promemorian har man ansett, att om uttrycket grov vårdslöshet 
tolkas på samma restriktiva sätt som inom skadestånds- och försäkringsrätten, uttrycket inte 
fyller den önskvärda funktionen. Grov vårdslöshet i promemorieförslaget har därför fått en an-
nan innebörd som anger att den försäkrade skall anses ha varit grov vårdslös, om han måste an-
tas ha handlat eller underlåtit att handla med vetskap om att detta innebar risk för den inträffade 
skadan och i sådana fall kan då ersättningen nedsättas efter skälighet.116  Regeringen menar där-
emot att det vore mindre lämpligt att både ge begreppet grov vårdslöshet en avvikande innebörd 
på ett speciellt område av ersättningsrätten och att försöka få till stånd en allmän förändring av 
praxis. Regeringen menar att det är lämpligare att ta fasta på det särdrag som gäller i de aktuella 
fallen, att vårdslösheten kan anses i större eller mindre grad vara påverkad av att försäkringen 
svarar för påföljderna helt eller delvis. De anser därför att det finns skäl att ansluta sig till pro-
memorians förslag vad gäller bedömningen av vad som i sammanhanget skall jämställas med 
grov vårdslöshet och som således – även utan särskilt förbehåll i försäkringsvillkoren  - skall 
kunna medföra en nedsättning av ersättningen. Regeringen föreslår dock en annan lagteknisk 
utformning än den som görs i promemorian. Genom att ange förutsättningarna för nedsättning 
direkt i lagtexten vill regeringen undvika en särskild definition av begreppet grov vårdslöshet.117

 
Vidare anser regeringen att försäkringsersättningen även skall kunna sättas ned då försäkrings-
tagaren visste om att det beteende som innebar att försäkringsfallet kom att äga rum eller förvär-
rades innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa. Ett sådant förfarande kan i vissa 
fall anses innefatta grov vårdslöshet men kan i andra komma att falla utanför en sådan kvalifika-
tion.118

 
Enligt KFL kan när det gäller fall av enkel vårdslöshet, ersättningen sättas ned under förutsätt-
ning att villkoren innehåller ett förbehåll om det och detta godtas. Promemorieförslaget innebär 
                                                           
114 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 143 f 
115 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s.  177 
116 Ds 1993:39, Ny försäkringsavtalslag s. 166 f 
117 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 178 
118 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 178 
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möjlighet för försäkringsbolaget att undantagsvis göra förbehåll av detta slag vidare när försäk-
ringens särskilda beskaffenhet påkallar det. Anledningen till föreslaget är att vissa speciella för-
säkringsformer, där erfarenhetsmässigt försäkringsskyddet på grund av sin omfattning, måste 
vara förenat med ett undantag för enkel vårdslöshet för att försäkringen skall blir försvarligt från 
försäkringsteknisk synpunkt.119 Regeringen instämmer i promemorians uppfattning på denna 
punkt.120

 
När det gäller ansvarförsäkring så står den skadelidandes intressen även på spel. Regeringen 
anser här att det skulle strida mot praxis inom frivillig ansvarsförsäkring om försäkringsbolagen 
skulle tvingas ersätta uppsåtligt framkallande av försäkringsfall till en skadelidande tredje man. 
Enligt regeringens mening framstår det varken som rimligt eller som lämpligt från preventions-
synpunkt att någon som i sådan grad som det är fråga om här har brustit i hänsyn till sin omgiv-
ning, utan vidare skall vara skyddad av sin ansvarsförsäkring. Regeringen menar att något så-
dant endast kan motiveras med ett starkt intresse på den skadelidandes sida. De anser därför att 
detta intresse bäst skulle uppfyllas genom att den skadelidandes ersättningsbehov uppfylls ge-
nom att denne subsidiärt kan kräva försäkringsbolaget. I promemorian föreslås att försäkrings-
bolaget vid ansvarsförsäkring i vissa fall skall vara skyldig att lämna ersättning bara i den mån 
som sådant inte kan utges av någon försäkrad (subsidiärt ansvar). Regeringen föreslår en re-
glering som överensstämmer med promemorian. Av praktiska skäl vill regeringen kombinera en 
sådan bestämmelse med en rätt för den skadelidande att kräva försäkringsbolaget direkt, när det 
visar sig omöjligt att får ut ersättning av den försäkrade.121

 
 

4.3.5 Säkerhetsföreskrifter 
 
Regeringens förslag innebär att om den försäkrade försummar att följa en säkerhetsföreskrift, 
d.v.s. en föreskrift om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar som är till för att förebyg-
ga eller begränsa skada, skall ersättningen kunna sättas ned efter vad som är skäligt. Vid an-
svarsförsäkring föreslås en motsvarande reglering som vid framkallande av försäkringsfallet. 4 
kap. 6 § och 9 § andra stycket förslaget till ny lag om försäkringsavtal.122

 
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.123

 
I fråga om överträdelse av säkerhetsföreskrifter finns i KFL (31 §) den allmänna regeln om åsi-
dosättande av åligganden enligt försäkringsvillkoren som även reglerar säkerhetsföreskiftsöver-
trädelse. Det sker alltså en nedsättning efter skälighet, varvid bl.a. skall beaktas försummelsens 
betydelse för försäkringsfallet och för omfattningen av skadan samt skuldgraden.124  
 
Reglerna om säkerhetsföreskrifter bör enligt förslaget i promemorian omfatta endast villkor om 
                                                           
119 Ds 1993:39, Ny försäkringsavtalslag s. 167 
120 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 179 
121 A.a. s. 180 
122 A.a.  
123 A.a.  
124 Ds 1993:39, Ny försäkringsavtalslag s. 168 
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sådana förhållanden som är ägnade att på förhand förebygga eller begränsa skada, det kan ex-
empelvis handla om vissa handlingssätt. Bestämmelsen om säkerhetsföreskrifter kan inom kon-
sumentförsäkringen vara viktig från preventionssynpunkt. Det gäller bl.a. försiktighetsmått mot 
inbrottsstöld och andra tillgreppsbrott. Promemorieförslaget följer väsentligt KFL:s ordning, 
varvid det krävs att föreskriften tydligt skall framgå av försäkringsvillkoren eller av en författ-
ning som villkoren hänvisar till. Även regeringen anser att lagen bör utformas i enlighet med 
KFL.125

 
Frågor om ansvarsförsäkring bör i princip regleras på samma sätt vid överträdelse av säkerhets-
föreskrifter som vad som föreslagits när det gäller framkallande av försäkringsfall. Det ligger 
dock i sakens natur att ett uppsåtligt åsidosättande av säkerhetsföreskrifter normalt inte bedöms 
lika strängt som uppsåtligt framkallande av försäkringsfall, som vid ansvarsförsäkring medför 
att ingen ersättning utgår. Att den försäkrade åsidosatt en säkerhetsföreskrift med uppsåt behö-
ver inte innebära att den inträffade skadan har orsakats med uppsåt. Vanligen torde den i dessa 
fall ha vållats med vårdslöshet eller grov vårdslöshet. I sådana fall är den försäkrade i varje fall 
till viss del skyddad av försäkringen.126

 
 

4.3.6 Den försäkrades räddningsplikt 
 
Regeringens förslag innebär att om den försäkrade uppsåtligen inte efter förmåga försöker hind-
ra eller minska en skada, skall ersättningen få sättas ned efter vad som är skäligt. Detsamma 
skall gälla om den försäkrade åsidosätter sin räddningsplikt genom grov vårdslöshet. Vad som 
har sagts nu skall gälla även när den försäkrade annars med vetskap om att underlåtelsen att 
hindra en skada innebär en betydande risk för att skadan skall inträffa. Vid ansvarsförsäkring 
föreslås en motsvarande reglering som vid framkallande av försäkringsfallet. 4 kap. 7 § och 9 § 
andra stycket förslaget till ny lag om försäkringsavtal.127

 
Promemorians förslag skiljer sig endast lagtekniskt från regeringens förslag genom att begreppet 
grov vårdslöshet används med en särskild definition.128

 
Räddningsplikten finns inte speciellt reglerad i KFL men avsikten är att skyldighet att vidta den 
skall falla in under den allmänna regeln (31 §) om brott mot föreskrifter som intas i försäkrings-
villkoren. I promemorieförslaget har man valt att anknyta räddningsplikten till reglerna om för-
säkringsfallets framkallande eftersom situationerna ofta kan vara svåra att skilja åt. Enligt det 
sagda innebär promemorians förslag att nedsättning kan ske när den försäkrade framkallat för-
säkringsfallet genom uppsåt eller grov vårdslöshet, detsamma skall då gälla räddningsplikten. 
Det innebär vidare att enligt promemorieförslaget så skall begreppet grov vårdslöshet användas 
med en särskild definition.129

 
                                                           
125 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 181 
126 A.a.  
127 A.a.  
128 Ds 1993:39, Ny försäkringsavtalslag s. 168 
129 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 168 f 
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Regeringen anser att en anknytning till reglerna om försäkringsfallets framkallande är naturligt i 
dessa fall. Enligt regeringens förslag bör den nya lagen föreskriva nedsättning när den försäkra-
de uppsåtligen har åsidosatt sina skyldigheter att avvärja skadan eller underlåtit att hindra ska-
dan trots vetskap om en betydande risk för denna eller annars med grov vårdslöshet. Regeringen 
anser dock att den försäkrades vårdslöshet i dessa fall får bedömas mindre stängt jämfört med 
reglerna om framkallande av försäkringsfallet. Det framstår som mindre klandervärt att ha åsi-
dosatt sin räddningsplikt än att ha framkallat ett försäkringsfall.130

 
När räddningsplikten har åsidosatts vid ansvarsförsäkring uppkommer liknande frågor som vid 
brott mot säkerhetsföreskrifter och framkallande samt förvärrande av försäkringsfall. Regering-
en föreslår en liknande reglering som vid framkallande av försäkringsfallet.131

 
 

4.3.7 Identifikation med den försäkrade 
 
Nedsättningsreglerna bygger på att det är den försäkrade själv som åsidosätter sina förpliktelser 
mot försäkringsbolaget. Om försäkringsbolaget har gjort förbehåll om det, kan dock med den 
försäkrades handlande jämställas handlande av vissa andra personer. Vid konsumentförsäkring 
skall identifikationen kunna ske med den som med den försäkrades samtycke har hand om den 
försäkrade egendomen och i viss utsträckning också annars med närstående. 4 kap. 8 § förslaget 
till ny lag om försäkringsavtal.132

 
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.133

 
I KFL finns olika regler om identifikation vid överträdelse av försäkringsvillkoren (31 §) och vid 
framkallande av försäkringsfallet (32 §). I de båda fallen jämställs den försäkrade med den som 
har handlat med den försäkrades samtycke och den som beträffande försäkrad egendom har en 
väsentlig ekonomisk gemenskap med denne. Vid framkallande av försäkringsfall har dock eko-
nomisk gemenskap betydelse för identifikation bara om inte särskilda skäl talar mot detta. För 
nedsättning av försäkringsersättning på grund av bott mot försäkringsvillkoren kan dessutom 
försäkringsbolaget i villkoren göra förbehåll om identifikation med den som istället för eller till-
sammans med den försäkrade har haft tillsyn över försäkrad egendom.134

 
Regeringen anser att KFL:s ordning verkar rimlig, då det inte har medfört några problem. De 
föreslår dock en förenkling av regleringen, där identifikationen får gälla vid skada på all egen-
dom som någon med den försäkrades samtycke har hand om.135
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135 A.a. 

31 



 

4.3.8 Vissa fall av s.k. omfattningsvillkor 
 
I  syfte att förebygga att reglerna om överträdelse av biförpliktelser kringgås genom försäkrings-
villkor som formellt är avfattade som undantagsbestämmelser för vissa risker skall reglerna om 
biförpliktelser tillämpas också på vissa villkor som enligt sin lydelse begränsar omfattningen av 
en konsumentförsäkring. Förutsättningen är att begränsningen är så utformad att försäkringens 
omfattning beror av om någon på den försäkrades sida på förhand har känt till de förhållanden 
som orsakat försäkringsfallet eller uppsåtligen eller genom vårdslöshet har medverkat till detta, 
eller av om vissa försiktighetsmått mot skadan inte har vidtagits. Här blir lagens delvis tvingande 
regler om möjlighet att sätta ned ersättningen tillämpliga. 4 kap. 11 § förslaget till ny lag om 
försäkringsavtal.136

 
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.137

 
I gällande rätt är gränsdragningen mellan villkor om biförpliktelser och villkor som begränsar 
försäkringens omfattning oklar och KFL behandlar inte denna fråga.138

 
Försäkringsbolagen bör ha rätt att bestämma försäkringsproduktens utformning, de får anses na-
turligt att de får bestämma vilka risker de är beredda att ta ansvar för. De bör alltså ha frihet att 
utforma villkor som bestämmer ansvaret (omfattningsvillkor). Försäkringsbolaget bör inte heller 
förbjudas att när de försäkrar en viss risk i avtalet undanta skador av preciserade orsaker som av 
försäkringstekniska skäl svårligen går att ta med i skyddet. En fråga som är särskilt relevant i 
detta avseende är om försäkringsbolaget kan komma ifrån de tvingande reglerna om bl.a. upplys-
ningsplikt, fareökning, säkerhetsföreskrifter och framkallande av försäkringsfallet genom att ut-
forma försäkringsvillkoren så att utanför försäkringens omfattning faller skador som inträffar av 
skäl som har samband med försäkringstagarens eller den försäkrades biförpliktelser. Som exem-
pel kan nämnas att ett försäkringsbolag säger sig bara täcka stölder i låsta lokaler eller stöld av 
egendom som förvaras med omsorg  istället för att ta in en säkerhetsföreskrift om låsning eller 
lita till lagens regler om vårdslöst framkallande av försäkringsfallet. Regeringen anser att försäk-
ringsvillkor som är konstruerade på det angivna sättet skulle medföra viss osäkerhet om rättslä-
get. Vidare menar de att det skulle vara oacceptabelt om de tvingande reglerna om biförpliktelser 
utan vidare skulle mista sin betydelse genom det sätt som villkoren formuleras på. Regeringen 
förslår därför att reglerna om biförpliktelser även skall tillämpas på vissa villkor som enligt sin 
lydelse begränsar omfattningen av en konsumentförsäkring. Det betyder att de tvingande nedsätt-
ningsreglerna skall tillämpas på omfattningsbestämmelserna.139

 
 

4.3.9 Diskussion 
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I regeringens förslag anges att huvudregeln även i den nya lagstiftningen skall vara att avtalsfri-
het råder på området. Ett försäkringsbolag skall således kunna bestämma vilka risker det vill för-
säkra och bolaget ska genom s.k. omfattningsbestämmelser i villkoren undanta risker som försäk-
ringen inte täcker.  
 
Upplysningsplikten är en av de viktigaste skyldigheterna som försäkringstagaren har gentemot 
försäkringsbolaget, därför är det förvånande att KFL inte innehåller mer omfattande reglering av 
denna plikt. Jag anser liksom regeringen att upplysningsplikten för konsumenter spelar en stor 
roll och att en mer omfattande reglering är önskvärd. Försäkringstagaren har upplysningsplikt i 
samband med tecknande av en försäkring, han har även skyldighet att rätta oriktiga eller ofull-
ständiga uppgifter. Det framgår av regeringens förslag att när det gäller rättelseskyldigheten så 
gäller den inte bara när de tidigare uppgifterna har lämnats av försäkringstagaren själv utan också 
när de har lämnats av någon annan t.ex. den försäkrade. Detta måste innebära att uppgifter som 
lämnats av exempelvis en värderingsman, måste anses inbegripna. 
 
Påföljdernas räckvidd, då en försäkringstagare eftersatt sin upplysningsplikt, är betydande efter-
som inte bara försäkringstagaren själv utan även andra ersättningsberättigade kan drabbas. La-
gens inställning kan tyckas innebära väldigt stränga konsekvenser, särskilt ur konsumentsyn-
punkt, liksom för den skadelidande vid ansvarsförsäkring. För egen del är jag skeptisk till upp-
fattningen att en skälighetsbedömningen, där man tar hänsyn till att personen i fråga inte är den 
som lämnat de oriktiga uppgifterna, skulle leda till mindre stötande resultat. Jag tror inte att en 
skälighetsbedömning på ett tillfredställande sätt skulle kunna uppfylla en skadelidande persons 
skyddsvärda behov, om denne själv inte bär ansvar för de oriktigt lämnade uppgifterna. Samtidigt 
är jag överens med regeringens att det vore orimligt att begära av försäkringsbolagen att ersätta 
skadelidande oavsett om de själva eller annan är skyldig till de oriktigt lämnade uppgifterna, då 
bolaget inte fått kännedom om riktiga omständigheter och därför inte kunnat göra en riktig be-
dömning av premiens storlek eller om försäkring alls skall meddelas. Undantag finns dock från 
denna princip vid trafikskadeförsäkring, där ersättning utgår till den skadelidande även om för-
säkringstagaren åsidosatt sin upplysningsplikt. Anledningen till att undantag begränsats till tra-
fikskadeförsäkring är att lagen här har en speciell funktion att skydda trafikoffer. 
 
Enligt förslaget ska ett försäkringsbolag, vid fareökning, få sätta ned ersättning endast om bolaget 
i villkoren föreskrivit en anmälningsskyldighet för försäkringstagaren vad gäller förhållanden av 
väsentlig betydelse för risken och bolaget vid premiebetalning i samband med förnyelse av för-
säkring upplyst om anmälningsplikten. Jag tror inte att denna utökade informationsskyldighet för 
försäkringsbolagen, kommer ha någon verklig betydelse för försäkringstagarna. Jag ställer mig 
tvivlande till att försäkringstagarna i större utsträckning kommer att anmäla fareökning på grund 
av en lagändring som innebär utökad upplysning för försäkringsbolagen. 
 
Vid framkallande av försäkringsfall kan nedsättning enligt KFL även göras vid ordinär vårdslös-
het om förbehåll om nedsättning gjorts i försäkringsvillkoren och ett sådant förebehåll är påkallat 
för att förebygga försäkringsfall eller om det annars finns särskilda skäl. Att förebehåll i försäk-
ringsvillkoren krävs för nedsättning av ersättning anser jag vara lämpligt för att försäkringsbola-
gens godtycke inte skall blir utslagsgivande från fall till fall. Regeringens förslag innebär liksom 
KFL att försäkringsbolaget skall ha möjlighet att göra förbehåll i villkoren då försäkringens sär-
skilda beskaffenhet påkallar detta. Detta undantag för enkel vårdslöshet är en förutsättning för att 
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försäkringspremierna skall hållas nere och för att det skall vara möjligt att teckna  speciella för-
säkringar såsom djur, smycke, ur m.m. enligt den konsumentvänligare regleringen.  
 
Vid ansvarsförsäkring skall enligt regeringens förslag ett subsidiärt ansvar gälla. För att ett subsi-
diära ansvar skall var motiverat anser jag att endast låga beviskrav skall kunna ställs på den ska-
delidande. Försäkringsbolagen skall inte heller kunna ställa alltför stränga krav på den försäkra-
des ekonomiska oförmåga innan en betalningsskyldighet skall anses åligga försäkringsbolaget. 
 
Regler om räddningsplikt skall enligt regeringen tas med i den nya lagen, motsvarande bestäm-
melser finns dock inte i KFL men anses likväl följa av 31 §, som föreskriver att en nedsättning 
kan ske vid uppsåt eller oaktsamhet efter en skälighetsbedömning. Regeringens förslag innebär 
att räddningsplikten skall anknytas till reglerna om framkallande av försäkringsfallet vilket inne-
bär att nedsättningen skall ske vid uppsåt eller grov vårdslöshet efter en skälighetsbedömning. 
Vid räddningsplikten skall dock vårdslöshet bedömas mindre strängt än vid framkallande av för-
säkringsfallet.   
 
När det gäller regleringen av vissa fall av s.k. omfattningsvillkor så har försäkringsbolaget frihet 
att utforma villkor som bestämmer ansvaret. Enligt nuvarande lagstiftning har försäkringsbolaget  
möjlighet att helt kunna undanta vissa risker, exempelvis den risk som består i att föraren av ett 
fordon i  alkoholpåverkat tillstånd skadar sin bil. Förslaget innebär dock att försäkringsbolaget 
inte i villkoren kan komma ifrån de tvingande reglerna om försäkringstagarens biförpliktelser 
som exempelvis brott mot säkerhetsföreskrifter och  framkallande av försäkringsfallet. Regering-
en menar att genom den skälighetsbedömning som föreskrivits i dessa situationer, så måste sär-
skild hänsyn tas till graden av farlighet hos den försäkrades uppträdande. Skälighetsbedömningen 
kommer på så sätt enligt regeringen att förhindra stötande resultat, trots inskränkningen i försäk-
ringsbolagets avtalsfrihet. Denna inskränkning kan dock bli ett problem, i de fall då en försäkring 
skall gälla i andra länder. Om de villkor som försäkringsbolagen ställer upp, att ett fordon skall 
vara utrustat på ett visst sätt för att kunna vara försäkrade även utomlands, inte godtas så kommer 
försäkringsbolaget inte kunna ge ett försäkringsskydd för motorfordon som färdas i vissa länder.
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4.4 Premien 
 
Regeringens förslag innebär att första premien skall betalas inom fjorton dagar från det att 
försäkringsbolaget avsänt ett krav och senare premien inom en månad från krav. Försäkrings-
bolaget blir inte fritt från ansvar på grund av premiedröjsmål förrän försäkringen sagts upp 
och försäkringstagaren haft minst fjorton dagar på sig att betala premien. Försäkringstagaren 
kan få ett särskilt betalningstillstånd om han till följd av t.ex. svår sjukdom inte kunnat betala 
premien. 5 kap. 1-7 §§ förslaget till ny lag om försäkringsavtal.140

 
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.141

 
Reglerna i KFL om betalning av premien bygger på principen att bolaget skall sända två skrift-
liga meddelanden till försäkringstagaren innan ansvarigheten upphör. Ett vanligt krav före för-
fallodagen och sedan – om premien inte betalats – en uppsägning med frist, inom vilken försäk-
ringstagaren kan vidta rättelse. Under fristen är försäkringstagaren skyddad, samtidigt som för-
säkringsbolaget har rätt till premie för denna tid även om försäkringen sedan upphör. Första 
premien skall betalas inom fjorton dagar från det att kravet avsänts, senare premie inom en må-
nad från kravet, uppsägningsfrisen är i båda fallen fjorton dagar. Den ledande tanken bakom 
dessa regler är att en så allvarlig påföljd som ansvarets upphörande inte skall inträda alltför 
snabbt. Enligt KFL förlängs fristen för betalning av premien om försäkringstagaren inte har 
kunnat betala premien i rätt tid på grund av svår sjukdom m.m. eller någon annan oväntad hän-
delse.142

 
I promemorian anknyter förslaget till KLF:s regler om premiekrav och frister. Regeringen före-
slår därför som huvudregel att, liksom KFL, första premien skall betalas inom fjorton dagar ef-
ter krav och senare premie på premieperiodens första dag, dock senast en månad efter skriftligt 
krav. Om en senare premieperiod är högst en månad, bör försäkringsbolaget dock kunna kräva 
att premien betalas redan på periodens första dag. Reglerna om senare premie bör gälla också 
när en tidsbegränsad försäkring förnyas på grund av utebliven uppsägning.143

 
Till skillnad från KFL föreslår regeringen, en bestämmelse om när en premie som betalas ge-
nom post, bank eller girosystem skall anses vara betald. En uttrycklig bestämmelser har ett visst 
värde, då det ofta kan råda tveksamhet vad som gäller i ett sådant fall. En betalning från försäk-
ringstagarens sida av premie till ett post- eller bankkontor eller ett betalningsuppdrag rörande 
premien till en bank eller ett girosystem bör innebära att beloppet därmed anses komma försäk-
ringsbolaget till handa. Denna bestämmelse överrensstämmer i sak med vad som gäller enligt 
jordabalkens regler om betalning av hyra, men bestämmelsen bör utformas så att den passar 
bättre in även med betalningsuppdrag som lämnas till en bank över Internet. Premiebetalningen 
utgör grunden för det skydd som försäkringen är avsedd att ge. Uteblir betalningen så måste 
följden förr eller senare bli att försäkringsbolaget måste befrias från det ansvar som premien 
skulle ha motsvarat. Lagstiftarens ansvar är därför att se till att försäkringsbolaget får tillgång 
                                                           
140 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 188 
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till den sanktion som stämmer med allmänna principer om hävning av avtal vid väsentliga kon-
traktsbrott. Regeringen anser därför att en bestämmelse som ger försäkringsbolagen rätt att säga 
upp försäkringen vid dröjsmål, i likhet med KFL bör finnas i den nya lagen. Däremot har reger-
ingen föreslagit att ta bort bestämmelsen om förseningsavgift som finns lagstadgat i KFL (24 §). 
Försäkringsbolagen har uppgett att de inte har något intresse för en sådan bestämmelse, därför 
har regeringen bestämt att inte föra den vidare i den nya lagen.144

 
Vidare har regeringen ansett att det i den nya lagen skall finnas bestämmelser i likhet med dem 
som finns i KFL, för de situationer när försäkringstagaren på grund av sjukdom eller liknande 
varit förhindrad att betala premien. Förslaget innehåller även en bestämmelse som även den 
liknar reglerna i KFL, om när en uppsägning inte har kommit fram. Innebörden är att meddelan-
det om uppsägning går på försäkringsbolagets risk och  premiekrav på försäkringstagarens 
risk.145

 
KFL (26 § ) innehåller en bestämmelse, om det fall då en försäkringstagaren betalar en premie 
efter att försäkringen har upphört på grund av premiedröjsmål. Betalningen skall då ses som en 
begäran om en ny försäkring. Vill då försäkringsbolaget inte meddela försäkring enligt denna 
begäran, skall den sända en underrättelse om detta till försäkringstagaren inom fjorton dagar 
från den dag då premien betalades. Annars anses en ny försäkring ha tecknats enligt försäkrings-
tagarens begäran.146 Regeringen anser att den nya lagen bör innehålla en bestämmelse med 
samma innebörd.147

 
I KFL (26, 27 §§) finns bestämmelser om tilläggspremie. Dessa regler behandlar situationer då 
premien kan komma att höjas under pågående försäkringsperiod på grund av att försäkringens 
omfattning utvidgas, försäkringsbeloppet skall höjas, självrisken minska eller försäkringstaga-
ren anmält att risken ändrats. Det blir då fråga om att försäkringsbolaget tar ut en tilläggspremie 
till den premien som ursprungligen var avtalad.148 En motsvarande regler bör enligt regeringen 
finnas i den nya lagen.149

 
I KFL (29 §) finns en bestämmelse som reglerar det förhållande att en försäkring upphört i för-
tid och att försäkringsbolaget då endast har rätt till den premie som skulle bestämts om försäk-
ringen från början hade tecknats för den tid under vilken den gällt. Försäkringsbolaget har då en 
skyldighet att betala tillbaka överskjutande belopp av premien om försäkringstagaren betalt mer 
än vad bolaget har rätt till.150 Regeringen föreslår en liknande bestämmelse dock med en förenk-
lingen att premien vid upphörande i förtid alltid skall räknas som en s.k. korttidspremie, dvs. 
som premie för den tid under vilken den faktiskt har gällt. Detta bör gälla också då en förnyad 
försäkring upphör.151

 

                                                           
144 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 190 
145 A.a. s. 190 
146 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 106 f 
147 Lagrådsremissen, Ny försäkringsavtalslag s. 190 
148 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 109f 
149 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 191 
150 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 113 f 
151 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 191 
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Den nya lagen skall även i likhet med KFL, innehålla en bestämmelse om preskription av rätten 
till en försäkringspremie. Försäkringsbolagen förlorar rätten till obetald premie när sex månader 
har gått sedan premien skulle ha betalts, om försäkringen inte dessförinnan har sagts upp av 
försäkringsbolaget eller av någon annan anledning har upphört att gälla.152

 
 

4.4.1 Diskussion 
 
Premierna är den ekonomiska grunden för försäkringsbolagets verksamhet och vederlagt för det 
riskskydd som försäkringen skall ge försäkringstagaren, därför är det av särskild stor vikt att reg-
lerna upplevs som tillmötesgående och tillfredställande för både försäkringsbolag och försäk-
ringstagare.  
 
Reglerna vid premiedröjsmål är utformade att tillvarata konsumenternas behov av skydd vid ett 
eventuellt dröjsmål. I den nya lagen har man velat, i likhet med reglerna i KFL, ta hänsyn till 
antaganden om önskvärd varaktighet i försäkringsförbindelsen och till konsumentens betalnings-
vanor. Jag anser att man måste anta att försäkringstagare i allmänhet, trots underlåten betalning 
av premien, vill behålla försäkringen om behovet av den inte upphört eller han vill byta bolag. 
Det kan tänkas att hans dröjsmål med betalningen vanligen beror på förbiseende, tillfällig pen-
ningbrist, att premieavin kommit bort eller liknande. Därför tycker jag att konsekvenserna skulle 
bli alltför oväntade eller hårda om försäkringsbolagets ansvar vid ett dröjsmål med betalningen 
helt abrupt skulle upphöra.  
 
Vid återbetalning av premie då försäkring har upphört i förtid kan det bli aktuellt att försäkrings-
bolaget måste återbetala en viss del av premien om försäkringstagaren betalt en för hög premie. 
Här kan tänkas att försäkringsbolagen i vissa fall blir skyldig att utge mycket små belopp vilket 
medför onödig administrativ arbete. Skulle en bestämmelse införas som gav försäkringsbolagen 
möjlighet att slippa återbetalning av mycket små belopp, skulle det även innebära att motsvaran-
de regel infördes beträffande försäkringsbolagens krav på mindre premiebelopp, annars skulle 
bestämmelsen inte vara försvarbar utifrån rättvisesynpunkt. Av detta skäl anser jag att försäk-
ringsbolagen måste betala ut även mycket små belopp. 
 
Reglerna i den nya lagen överensstämmer till stor del med motsvarande bestämmelser i KFL. 
Betalning via Internet är något som den nya lagen måste reglera och som inte äger någon motsva-
righet i KFL. Bestämmelsen skall ange när betalningen anses ha kommit försäkringsbolaget till 
handa. Enligt regeringens förslag står försäkringstagaren risken för att bankens betalningssystem 
på Internet är ur funktion. Ur ett konsumentperspektiv anser jag en sådan bestämmelsen inte vara 
godtagbart och inte heller anpassad till dagens betalningssystem. 
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4.5 Försäkringsersättningen 
 
Regeringens förslag innebär att det s.k. berikandeförbudet i FAL inte förs vidare i den nya för-
säkringsavtalslagen. Det gör däremot presumtionsregeln om att, om inte annat avtalats, det för-
säkrade vid skada på den försäkrade egendomen har rätt till ersättning bara för den ekonomiska 
skada som ligger i att värdet av själva egendomen minskas eller går förlorat. Liksom för närva-
rande i FAL skall den nya lagen innehålla regler om återanskaffningsvärdet som grund för be-
räkningen av försäkringsersättningen. Om inte något annat avtalats, skall ersättningen beräknas 
efter denna princip. Underförsäkring och dubbelförsäkring skall regleras på samma sätt som i 
KFL. Den försäkrade skall under vissa förutsättningar ha rätt till ersättning för räddningskost-
nader, även om det innebär att det avtalade försäkringsbeloppet överskrids. 6 kap. 1-5 §§ försla-
get till ny lag om försäkringsavtal.153

 
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.154

 
I FAL (39 §) finns det s.k. berikandeförbudet, som innebär att försäkringsbolaget inte är skyldig 
att utge större belopp såsom ersättning för inträffad skada, än som fodras för förlustens täckande 
även om överenskommet försäkringsbelopp är större. Berikandeförbudet skiljer sig från övriga 
regler i FAL genom att vara tvingande till den försäkrades nackdel.155 KFL (35, 36 §§) innehål-
ler vissa kortfattade regler om underförsäkring och dubbelförsäkring. Vidare föreskrivs i KFL 
(37 § 2 st.) att försäkringsvillkoren skall innehålla regler om värdering av skadad egendom och 
annan förlust till följd av försäkringsfallet. Frågan om hur försäkringsersättningen skall be-
stämmas ansågs inte lämpad för reglering genom KFL. Där förekommer inte heller någon hän-
visning till regeln om berikandeförbudet.156   
 
Berikandeförbudet innebär, att även om parterna avtalat om större ersättning än vad som mot-
svarar skadan, så skulle den försäkrade inte kunna åberopa något sådant villkor utan få nöja sig 
med ersättning för sin ekonomiska förlust. En sådan ordning är inte fullt ut accepterad och fram-
står som något säregen, då lagstiftningen på detta område går ut på att skydda den försäkrade 
bl.a. på grund av hans begränsade insikter i dessa rättsregler. I praktiken har dock denna be-
stämmelse frångåtts genom  s.k. nyvärdesförsäkring, som innebär att egendom efter återanskaff-
ning kan ersättas inte i sitt begagnade skick utan efter vad motsvarande egendom skulle kosta 
som ny. Berikandeförbuden har i förslaget i promemorian ansetts felaktigt kunna föranleda slut-
satsen att nyvärdesförsäkringen inte skulle var tillåten. Dessa skäl låg till grunden för att man 
inte valde att uppta någon hänvisning till berikandeförbudet i KFL. Promemorians föreslår att 
berikandeförbuden inte bör tas upp i den ny lagen eftersom den framstår som föråldrad.157 Re-
geringen delar den bedömningen.158

 
Regeringen har vidare ansett att den nya lagen bör innehålla en motsvarighet till regeln om att 
                                                           
153 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s.  192 
154 A.a.  
155 A.a.  
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ersättning endast utgår för lagliga intressen. Denna regel skall endast tjäna sitt syfte som ett för-
tydligande av den allmänna principen att, avtal stridande mot lag och goda seder saknar rätts-
verkan.159

 
Vidare har regeringen ansett att presumtionsregeln i FAL (36 §), bör föras vidare i den nya la-
gen. Det innebär att om inte annat framgår av försäkringsavtalet, den försäkrade vid skada på 
den försäkrade egendomen är berättigad till ersättning endast för den ekonomiska skada han 
lider genom att värdet av själva egendomen minskas eller går förlorat. Regeringen har menat i 
linje med förslaget i promemorian att övervägande skäl talar för att behålla den nuvarande pre-
sumtionen eftersom den fungerat väl.160

 
Enligt promemorians förslag skulle berikandeförbuden i ett fall dock kunna tillämpas, när enligt 
ett villkor en skada skall ersättas med ett bestämt belopp eller enligt en viss beräkningsgrund 
men villkoret vilar på oriktiga förutsättningar på försäkringsbolagets sida. Detta skulle enligt 
promemorians förslag innebära att om ersättningen i dessa fall i betydande mån skulle överstiga 
förlusten så skulle försäkringsbolaget inte vara skyldig att betala mer än vad som svarar mot 
denna. Regeringen anser dock att en sådan bestämmelse inte skall tas med i den nya lagen, där-
emot föreslår regeringen att man kan undvika dessa situationer genom att försäkringsbolagen i 
villkoren tar in bestämmelser som reglerar de situationer då ersättningen skall sättas ned vid 
bristande förutsättningar.161

 
När det gäller värdering av skadan finns bestämmelser i FAL om återanskaffningsvärde och 
saluvärde (36, 37 §§).162 Som ovan nämnts föreskrivs i KFL att försäkringsvillkoren skall inne-
hålla värdering av skadad egendom och annan förlust till följd av försäkringsfallet (37 § 2 st.). 
Det ansågs inte vid tillkomsten av KFL lämpligt att reglera hur försäkringsersättningen skall 
bestämmas. Anledning till denna ståndpunkt var dels att FAL:s regler inte ansågs fylla någon 
egentlig funktion då bestämmelserna sattes ur spel av komplicerade föreskrifter i försäkrings-
villkoren, dels att man genom den offentliga tillsynen ändå kunde få viss kontroll över den rätts-
liga utvecklingen på området.163 Regeringen har dock i likhet med förslaget i promemorian an-
sett det lämpligt att i den nya lagen föra in vissa dispositiva regler om beräkningen av värdet av 
skadad eller förstörd egendom. Motiveringen till förslaget att föra in sådana regler är att de an-
ses fylla en viktig funktion som riktlinjer för ersättningens beräknande i de fall då avtalet saknar 
regler om detta. Regeringen föreslår därför att den nya lagen bör innehålla en motsvarighet till 
den nuvarande regeln om att den försäkrade egendomens värde i tvistemål skall beräknas enligt 
FAL:s regler om återanskaffningsvärdet och i vissa fall saluvärde när återanskaffningsvärde inte 
kan bestämmas.164

 
Beträffande underförsäkring gäller enligt KFL (35 §) att om försäkringsbeloppet i betydande 
mån understiger värdet av försäkrad egendom eller annat försäkrat intresse, ersättningen kan 
sättas ned i förhållande till underförsäkringen. Det är likgiltigt om försäkringsbeloppet under-
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steg detta värde redan när försäkringen tecknades eller om den bristande överensstämmelsen 
beror på att egendomen därefter har tillkommit eller på att värdet av försäkrad egendom har ökat 
t.ex. på grund av inflation. Vid konsumentförsäkring har underförsäkring ofta ringa betydelse, 
men på grund av att försäkringsbeloppet  vid vissa försäkringstyper som exempelvis brand- vat-
tenskade- och inbrottsförsäkring i hemförsäkring och villaförsäkring, ligger till grund för pre-
mieberäkningen så ansågs det nödvändigt att i KFL ta med en bestämmelse om underförsäk-
ring.165 KFL:s bestämmelse om underförsäkring skiljer sig dock åt från FAL:s regel genom att 
en reduktion av ersättningen bara görs när beloppet ”i betydande mån” understiger det verkliga 
värdet.166 Tanken bakom detta har varit att man här, liksom i fråga om upplysningsplikten, får 
acceptera en ganska stor felmarginal innan en ersättning som i och för sig ryms inom försäk-
ringsbeloppet sätts ned.167 Regeringen anser i likhet med förslaget i promemorian att det för 
konsumentförsäkring del skall föras in en motsvarande bestämmelse som den i KFL, i den nya 
lagen.168

 
KFL (36 §) innehåller en bestämmelse som reglerar situationen då en person har sin egendom 
försäkrad hos flera bolag. Huvudregeln om dubbelförsäkring är att den försäkrade inte kan få 
högre ersättning än som svarar mot hans förlust. Han kan emellertid vända sig mot vilket bolag 
han önskar med sitt ersättningskrav. Ansvarigheten fördelas sedan mellan bolagen efter förhål-
landet mellan respektive bolags ansvarsbelopp.169 I promemorian föreslås att bestämmelser mot-
svarande KFL (36 §) tas in i den nya lagen, regeringen ansluter sig till promemorians förslag.170  
  
Som tidigare nämnts, har försäkringstagaren en räddningsplikt, vilket innebär att den försäkrade 
är skyldig att hindra eller minska en skada och att försäkringsersättningen i vissa fall skall kun-
na sättas ned om det försäkrade inte gör så (se kap. 4.3.6). Om då den försäkrade handlar i enig-
het med detta krav, kan det komma att innebära kostnader för honom. Enligt FAL (53 §) är för-
säkringsbolaget skyldig att ersätta en sådan kostnad, om det är skäligt. Försäkringsrättskommit-
tén har i sitt förslag till skadeförsäkringslagen tyckt att denna princip skall föras vidare i den nya 
lagen, dock uttryckt så att försäkringsbolagets ansvar skall gälla kostnader till följd av åtgärder 
som kan anses försvarliga och går utöver skyddsåtgärder som en försäkrad normalt får räkna 
med.171 Förslaget har förts vidare i promemorian, även regeringen ställer sig bakom förslaget.172  
 

                                                           
165 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 158f 
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4.5.1 Diskussion 
 
Berikandeförbudet är säreget genom att vara tvingande också till den försäkrades nackdel. I KFL 
finns ingen hänvisning till berikandeförbudet vilket jag tycker bekräftar lagstiftningens skyddan-
de funktion till fördel för konsumenter. Trots att det i KFL inte finns någon hänvisning till FAL:s 
bestämmelse så anses denna princip ändå tillämplig på konsumentförsäkringar. Detta förefaller 
underligt och något uppseendeväckande eftersom en princip som inte godtagits, bakvägen ändock 
blir tillämplig, till nackdel för konsumenter, som lagstiftningen är avsedd att skydda. Vidare an-
ser jag även att berikandeförbudet inte passar i en lagstiftning som FAL eftersom även den är till 
för att skydda de försäkrade med deras begränsade insikter på försäkringsrättens område. Jag 
tycker därför att det är bra att förslaget till den nya lagen inte innehåller något berikandeförbud.  
 
Presumtionsregeln i FAL, om att ersättning skall begränsas till egendomens värde, skall föras 
vidare till den nya lagen och även gälla för konsumentförsäkringar. Regeln kommer dock inte 
innebära någon förändring vad gäller konsumentförsäkringar, eftersom regeln är dispositiv och 
avtalade föreskrifter i försäkringsvillkoren gäller.  
 
Enligt promemorians förslag skulle grundsatsen att försäkringsfallet inte skall berika den försäk-
rade upprätthållas i vissa fall vid bristande förutsättningar. Det kan tyckas motiverat att ta in en 
bestämmelse som inskränker försäkringstagarens rätt till ersättning i de fall då försäkringstagaren 
brustit i sin upplysningsplikt och på grund av detta blivit överkompenserad. Jag tror däremot att 
en sådan bestämmelse som i vissa fall tillåter ett berikandeförbud skulle ge upphov till inkonse-
kvens i lagstiftningen. Därför anser jag i likhet med regeringen att en sådan bestämmelse inte 
skall tas med i den nya lagen och att detta problem  istället skall försöka lösas genom att försäk-
ringsbolagen anger uttryckliga regler i försäkringsvillkoren. 
 
Vidare innehåller KFL inga bestämmelse om hur försäkringsersättningen skall bestämmas. Re-
geringen föreslår dock en liknande bestämmelse som den dispositiva bestämmelse i FAL, även 
gälla vid konsumentförsäkringar. Enligt regeringens förslag skall värdet av egendomen anses 
motsvara återanskaffningsvärdet omedelbart före försäkringsfallet med avdrag för ålder och bruk. 
Om återanskaffningsvärdet inte kan ske, skall värdet istället anses motsvara vad som kunnat fås 
vid en ändamålsenlig försäljning. Det sistnämnda anser jag vara klart oförmånligt för försäkrings-
tagaren och inte heller stämma väl överens med huvudregeln att, om återanskaffning kan ske, 
återanskaffningspriset är vägledande. Jag anser därför att i de fall då återanskaffning vara uteslu-
ten så skall man utgå från vad det skulle kosta att anskaffa likvärdig egendom. 
 
Regeringens förslag om att ta in en bestämmelse som reglerar den försäkrades rätt till ersättning 
för räddningskostnader, har ingen motsvarighet i KFL däremot finns en bestämmelse i FAL. Det 
finns dock ett par beaktansvärd skillnader i förslaget och bestämmelsen i FAL. För det första har 
den försäkrade rätt till ersättning inskränkts på så sätt att åtgärder som går utöver sådana skydds-
åtgärder som en försäkrad normalt får räkna med inte är ersättningsgilla. Jag tror att en sådan 
inskränkning lätt kan leda till att det uppstår diskussioner när det gäller att avgöra vilka åtgärder 
som är normala. Därför anser jag att denna inskränkning inte borde tas med i den nya lagen. Me-
dan ersättningsrätten enligt regeringens förslag avser ”kostnader” som den försäkrade har haft till 
följd av åtgärder som kan anses försvarliga, talas det i FAL om ”utgifter eller annan uppoffring” 
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som försäkringstagaren har fått vidkännas och som är att anse som skälig. Med båda dessa formu-
leringar är det ovisst om ofrivilliga skador täcks. Jag anser att då den försäkrade har en lagstad-
gad räddningsplikt så bör försäkringstagaren även ha rätt till ersättning för ofrivilligt lidna ska-
dor. 
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4.6 Skadereglering m.m 
 
 

4.6.1 Tiden för utbetalning av försäkringsersättning 
 
Regeringen föreslår att försäkringsbolaget skall handlägga försäkringsärendet skyndsamt. Er-
sättningen skall i allmänhet betalas ut inom en månad från det att den ersättningsberättigade 
lagt fram sin utredning. I vissa fall skall försäkringsbolaget vara skyldig att betala ut ersättning i 
förskott. 7 kap. 1 § förslaget till ny försäkringsavtal.173

 
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.174

 
Enligt KFL (37 §) så är försäkringsbolaget skyldig att utan vidare uppskov vidta de åtgärder som 
behövs för att skada skall kunna regleras. Försäkringsbolaget skall vidare skyndsamt infordra 
sådana upplysningar och handlingar som behövs för skaderegleringen. En fordran på försäkrings-
ersättning förefaller enligt KFL (38 § 1 st.) till betalning en månad efter det att den försäkrade 
eller annan ersättningsberättigad dels har anmält försäkringsfallet, dels har lagt fram utredning. 
Tidsfrisen gäller dock inte ersättning som avser livränta och inte heller då rätten till ersättning är 
beroende av att en viss händelse inträffar efter utgången av fristen. Vidare föreskrivs i bestäm-
melsen att om den som begär ersättningen har rätt till ersättning med åtminstone ett belopp, detta 
belopp skall genast betalas ut i förskott i väntan på resterande belopp av ersättningen.175

 
Regeringen anser att regleringen i KFL fungerat väl och därför fortsättningsvis skall gälla i den 
nya lagen. Försäkringsbolaget skall inte heller i fortsättningen kunna avtala om en längre betal-
ningstid än en månad. Denna regel får dock frångås i bl.a. det fallet att rätten till ersättning är 
beroende av att egendomen återställs eller återanskaffas, att myndighet meddelar ett visst beslut 
eller att någon annan liknande händelse inträffar efter utgången av månadsfristen. På samma sätt 
som gäller i fråga om 37 och 38 §§ KFL kan försäkringsbolaget ådra sig skyldighet att betala 
dröjsmålsränta liksom skadeståndsskyldighet mot en ersättningsberättigad om inte bestämmel-
serna om skadereglering följs. Regeringen har diskuterat om de föreslagna reglerna vid skadere-
glering skall vara tvingande till förmån för den skadelidande vid ansvarsförsäkring, alltså till för-
mån för tredje man (se kap. 5). En naturlig följd av en sådan tvingande regel är givetvis att tredje 
mans rätt tryggas, vilket dock medför en del olägenheter för försäkringsbolagen. Regeringen har 
dock ansett att intresset av att trygga tredje mans rätt väger tyngre än de problem för försäkrings-
bolagen detta innebär.176

 

                                                           
173 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 196 
174 A.a.  
175 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 167 f 
176 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 197 
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4.6.2 Försummelse att anmäla försäkringsfall m.m 
 
Regeringens förslag innebär att den ersättningsberättigade skall rätta sig efter de försäkrings-
villkor och anvisningar som rör regleringen av försäkringsfall. Försummar han det och leder det 
till skada för försäkringsbolaget, skall ersättning till den ersättningsberättigade kunna sättas 
ned. Vid ansvarsförsäkring skyddas dock den skadelidande om försäkringsfallet inte anmäls inom 
föreskriven tid på det sättet att oreducerad ersättning utgår, varefter försäkringsbolaget får krä-
va den försäkrade på skälig del av ersättningen. Nedsättningen skall vidare kunna ske om den 
ersättningsberättigade i samband med skaderegleringen uppsåtligen eller av grov vårdslöshet 
lämnar oriktiga uppgifter till försäkringsbolaget. 7 kap 2 och 3 §§ förslaget till ny lag om försäk-
ringsavtal.177

 
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.178

 
KFL har till skillnad från FAL (21 §) inte några särskilda regler om den ersättningsberättigades 
förpliktelser i samband med skadereglering. Dessa skyldigheter har ansetts framgå av villko-
ren.179 I KFL ges däremot regler om följderna  av att sådana föreskrifter inte följs. Vid försum-
melse kan ersättningen sättas ned, om det är skäligt med hänsyn till omständigheterna (31 §).180 
Vidare finns i KFL (34 §) en bestämmelse som ger försäkringsbolagen rätt att sätta ned ersätt-
ningen efter en skälighetsbedömning om den ersättningsberättigade efter ett försäkringsfall upp-
såtligen eller genom grov vårdslöshet lämnat oriktiga uppgifter till försäkringsbolaget.181

 
I den nya lagen föreslår regeringen att försäkringsbolagen själv skall kunna bestämma den för-
säkrades förpliktelser vid skaderegleringen, då det gäller tiden inom vilken försäkringsfallet skall 
anmälas eller att den ersättningsberättigade skall medverka till utredningen av försäkringsfallet 
eller av försäkringsbolagets ansvar. Regeringen anser att det är tillräckligt att lagen anger följder-
na av att sådana föreskrifter inte efterlevs. Om föreskrifter inte iakttas, bör försäkringsbolaget ha 
en möjlighet att sätta ned försäkringsersättningen. Nedsättningen bör göras efter vad som är skä-
ligt med hänsyn till omständigheterna. Regeringen föreslår därför en motsvarande regel som del-
vis följer den i KFL (31 §). Enligt regeringens förslag är en förutsättning för att nedsättning skall 
kunna ske att försäkringsbolaget skall lidit skada genom att försäkringsvillkoren inte följts, vida-
re skall åsidosättandet av villkoren ha sin grund i uppsåtligt eller oaktsamt förfarande av den er-
sättningsberättigade. Det betyder att nedsättning inte kan ske om oaktsamheten endast varit ringa. 
Vidare skall ersättningen endast kunna sättas ned om den ersättningsberättigade själv har gjort 
sig skyldig till försummelsen. Det innebär att om försäkringstagaren alltså varit försumlig, går 
detta inte ut över en försäkrad som begär ersättning.  
 
Liksom vid åsidosättande av t.ex. en säkerhetsföreskrift bör, enligt regeringens förslag, vid an-
svarsförsäkring en försummelse av den försäkrade inte gå ut över den skadelidande. Full ersätt-
ning går alltså ut till den skadelidande och försäkringsbolaget har sedan att återkräva ett skäligt 
                                                           
177 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 197 
178 A.a.   
179 Prop. 1979/80:9 s. 86 
180 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 131 
181 A.a. s. 154 
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belopp av den försäkrade. Däremot bör ersättningen kunna sättas ned också mot den skadelidan-
de, om denne utnyttjar sin möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget, men låter bli att 
medverka i utredningen av försäkringsfallet i enighet med anvisningar som han får av försäk-
ringsbolaget.182 En skillnad är dock att enligt KFL (31 §) kan identifikation ske, vilket innebär att 
även då någon annan än den försäkrade, t.ex. anhörig, överträder en föreskrift i försäkringsvillko-
ren så kan nedsättning av försäkringsersättningen gå ut över denne. Försäkringsbolaget måste 
dock ha gjort förebehåll i försäkringsvillkoren för att identifikation skall kunna bli aktuellt.183 
Enligt KFL så kan en nedsättning inte ske när det gäller ersättning från en ansvarsförsäkring, 
förutom då den försäkrade handlat uppsåtligen. En skadelidande tredje man kan alltså få ersätt-
ning från en ansvarsförsäkring när det försäkrade orsakat skadan genom oaktsamhet eller t.o.m. 
grov vårdslöshet. Däremot kan ett oaktsamt beteende av den skadelidande själv medföra att er-
sättning från ansvarsförsäkring jämkas enligt skadeståndsrättsliga principer.184  
 
Regeringen har ansett att den nya lagen bör innehålla liknande regler som i KFL vad som skall 
gälla då oriktiga uppgifter lämnas av den försäkrade eller av en skadelidande tredje man som 
vänder sig direkt till försäkringsbolaget med sitt krav eller ha förtiger eller döljer något av vikt. 
Enligt promemorieförslaget skall nedsättning kunna ske när uppgifterna lämnas av grov vårds-
löshet, i likhet med vad som gäller enligt KFL (34 §). Regeringen har gjort bedömningen i sitt 
förslag att denna fråga bör regleras på samma sätt i den nya lagen som i KFL, med tanke på att 
försäkringsbolagen helt är beroende av motpartens hederlighet och att uppsåt kan vara för svårt 
att styrka. Vidare har regeringen ansett att nedsättning på grund av oriktiga och ofullständiga 
uppgifter endast bör grundas på förfarande av den som är berättigad att uppbära försäkringen. 
Skälen bakom regeringens förslag i denna fråga är att de inte ansett det motiverat att medvetet 
oriktiga uppgifter från försäkringstagarens sida skall leda till nedsättning av försäkringsersättning 
till någon annan som försäkringen gäller till förmån för. Regeln bygger inte på tanken att försäk-
ringsbolaget skall ha rätt till kompensation för liden skada. Försäkringsbolagen kan däremot en-
ligt allmänna skadeståndsrättsliga principer ha rätt att kräva ersättning från den som försökt bedra 
sig  försäkringsersättning och på detta vis vållat försäkringsbolaget kostnader.185 Enligt KFL (34 
§) kan inte heller ett handlande av någon annan gå ut över den ersättningsberättigade. Någon 
identifikation förekommer alltså inte enligt KFL i detta fall.186

 
 

                                                           
182 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 198 
183 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 131f 
184 A.a. s. 148 
185 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 199 
186 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 158 

45 



 

4.6.3 Preskription av rätt till försäkringsersättning 
 
Enligt regeringens förslag skall rätten till försäkringsersättning preskriberas enligt samma reg-
ler som  i KFL och rådande praxis. 7 kap. 4 § förslaget till ny lag om försäkringsavtal.187

 
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.188

Ett ersättningsanspråk preskriberas enligt reglerna i KFL (39 §) tre år från det att den ersättnings-
berättigade fick kännedom om att fodringen kunde göras gällande. Med tanke på sådana fall, där 
det dröjer innan den ersättningsberättigade får kännedom om att han kan kräva ersättning från 
konsumentförsäkring, gäller enligt KFL därför en yttersta tidsgräns på tio år från det att fodringen 
tidigaste hade kunnat göras gällande. Preskriptionsreglerna i KFL är tvingande till konsumentens 
förmån, förbehåll om kortare preskriptionstider än dem som KFL anger är alltså ogiltiga. Pre-
skriptionsreglerna måste avbrytas genom att talan väcks. Talan skall föras vid domstol och kan 
väckas genom ansökan om stämning eller ansökan om betalningsföreläggande. Preskriptionstiden 
kan även avbrytas genom att försäkringsbolaget erkänner kravet på försäkringsersättning. För de 
fall den ersättningsberättigade har anmält skadan till försäkringsbolaget inom preskriptionstider-
na men ärendet regleras först sedan denna frist har gått ut eller omedelbart dessförinnan inom 
fristen. För att hindra rättsförlust för den ersättningsberättigade i sådana fall, föreskriver KFL att 
han har sex månader på sig att väcka talan sedan försäkringsbolaget har förklarat att slutlig ställ-
ning tagits i ersättningsfrågan. Vidare avser KFL:s regler om preskription en rätt till försäkrings-
ersättning och en rätt till försäkringspremien. Preskription av andra fodringar enligt försäkrings-
avtal som faller under KFL regleras av de allmänna preskriptionsreglerna i preskriptionslagen.189 
Preskriptionsreglerna är på flera punkter inte tydliga och har därför givit upphov till tolknings-
tvister. Kravet på kännedom som är knutet till treårsfristen har varit föremål för tvister. En upp-
fattning är att treårsfristen skall räknas från att den försäkrade fick kännedom om att försäkrings-
fallet inträffat och att han därför kunde anhängiggöra en s.k. fullgörelsetalan vid domstol. En 
annan uppfattning som bildats ur några hovrättsavgöranden är att kännedom skall avse förutsätt-
ningen för väckande av s.k. fastställelsetalan vid domstol.190 Högsta domstolen har dock inte re-
laterat preskriptionsfrågan till de formella förutsättningarna utan, har ansett att preskriptions-
fristen inte infaller tidigare än när försäkringstagaren fått ett objektivt sett någorlunda säkert un-
derlag med avseende på de faktiska förhållanden som han vill lägga till grunden för sitt an-
språk.191 Utgångspunkten för tioårsfristen har även den varit omdiskuterad. Frågan har gällt om 
fristen alltid skall ta sin början vid den tidpunkt då försäkringsfallet inträffar eller först vid en 
senare tidpunkt då skadan visar sig. Denna fråga har dock blivit besvarad genom avgörande av 
Högst domstolen, NJA 2001 s. 695, där man kom fram till att utgångspunkten är den då en skada 
ger sig till känna. En ytterligare oklarhet har gällt om preskriptionen skall drabba alla tänkbara 
besvär eller skadeföljder som har eller kommer att ha den aktuella olyckan som orsak. Högsta 
domstolen har kommit fram till, NJA 2000 s. 285 och 2001 s.93, att preskription skall bedömas 
med hänsyn till varje anspråk för sig.192

                                                           
187 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 199 
188 A.a.  
189 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 180 f 
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Regeringen har i sitt förslag diskuterat problemet med tolkningstvister som preskriptionsreglerna 
ger upphov till. De har menat att bestämmelserna är svårförståeliga och överraskande för försäk-
ringstagarna, men att de även för försäkringsbolagen kan te sig problematiska. Den omständighet 
att olika anspråk som hänför sig till en och samma skadehändelse kan preskriberas vid olika tid-
punkter kan medföra att försäkringsärenden kan komma att anhängiggöras under lång tid. Reger-
ingen menar att detta talar för att enklare och mera praktiskt hanterbara bestämmelser om pre-
skription borde införas. Däremot anser man att detta inte kan lösas i detta skedet av berednings-
arbetet, utan att frågan skall tas upp vid senare tillfälle. Regeringen anser för tillfället därför att 
den ny försäkringsavtalslagen väsentligt skall utformas på samma sätt som KFL.193

 
 

4.6.4 Risken för vissa meddelanden 
 
Regeringen föreslår på liknande sätt som i KFL att den nya lagen skall innehålla vissa regler om 
den s.k. postrisken, vilket gör att t.ex. en uppsägning från försäkringsbolaget får verkan senare 
än annars om den försenats. 7 kap. 5 § förslaget till ny lag om försäkringsavtal.194

 
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.195

 
I KFL (15, 18 och 25 §§) finns regler om risken för vissa meddelanden från försäkringsbolaget 
den s.k. postrisken. Det krävs att försäkringstagaren gör sannolikt att en uppsägning som sänts 
från försäkringsbolaget, eller ett meddelande om ändring av försäkringsvillkoren, har försenats 
eller inte alls kommit fram, för att postrisken skall föras över på försäkringsbolaget. Uppsägning-
en har då verkan tidigast en vecka efter att försäkringstagaren har fått uppsägningen och senast 
tre månader efter att försäkringsbolaget avsänt meddelandet.196

 
Regeringen har i sitt förslag ansett att en regel om postrisk bör tas upp i den nya lagen och utfor-
mas i överensstämmelsen med reglerna i KFL.197     
 
 

4.6.5 Tvist om rätten att teckna eller behålla en försäkring 
 
Regeringens föreslår att eftersom den föreslagna lagen liksom KFL ger en rätt till teckning och 
förnyelse av konsumentförsäkring, så bör bestämmelser om domstolsprövning av försäkringsbo-
lagets beslut att vägra meddela försäkring eller beslut att säga upp en försäkring i förtid tas in 
också i den nya lagen. 7 kap. 6-8 §§ förslaget till lag om försäkringsavtal.198

 
                                                           
193 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 202 
194 A.a. s. 202 
195 A.a.  
196 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 84, 101 
197 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 203 
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Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.199

 
Om ett försäkringsbolag vägrar en konsument att teckna en försäkring eller säga upp en försäk-
ring, såväl under försäkring som till försäkringstidens slut, har detta ofta stor betydelse för kon-
sumenten. Därför finns regler i KFL (41, 42 §§) om domstolsprövning av sådana beslut. Den som 
är missnöjd med beslutet skall väcka talan i domstol inom viss angiven tid. Om domstolen bifal-
ler försäkringstagarens talan, då denne av försäkringsbolaget vägrat teckna någon försäkring, så 
får domstolen bestämma att försäkringstiden skall räknas från den tidpunkt som skulle ha gällt 
om försäkringsbolaget beviljat försäkring i enlighet med försäkringstagarens önskemål.200

 
Enligt KFL (41, 42 §§) har försäkringstagaren endast en månad på sig att ta ställning till om han 
vill väcka talan i domstol. Den tid inom vilken talan skall väckas utgör i första hand en månad 
från den dag då konsumenten fick meddelande om försäkringsbolagets avslagsbeslut. Den tid 
som konsumenten har på sig att väcka talan börjar dock inte löpa förrän försäkringsbolaget har 
angett skälen för sitt beslut med erinran om vad konsumenten skall iaktta om han vill få beslutet 
prövat. Skälen till månadsfrisen i KFL är att man inte vill riskera att försäkringstagaren hur sent 
som helst väcker talan i domstol, då denne skulle kunna vänta med denne talan för att se om det 
inträffar ett försäkringsfall under den tid som försäkringen borde ha gällt. För att förhindra speku-
lation av detta slag har tidsfristen i KFL därför bestämts till en månad.201 Regeringen menar att 
det kan vara svårt för den som berörs av försäkringsbolagets beslut, att ta ställning till om talan 
skall föras mot detta. En längre tid än en månader är behövligt som rådrum för försäkringstaga-
ren, så att denne har tid att överväga talan vid domstol. Regeringen föreslår därför fristen till sex 
månader. Fristen skall räkans från det att försäkringsbolaget till sökande har avsänt meddelande 
om sitt beslut att inte teckna eller förnya försäkringen eller, vid förtida uppsägning, skälen för 
beslutet och upplysningen om vad sökande eller försäkringstagaren skall göra för att få beslutet 
prövat av domstol.202  
 
Det kan även förekomma att en uppsägning blir försenad, med följd att uppsägningen blir giltig 
senare än vad försäkringsbolaget haft som avsikt. Men liksom vad fallet är vid postrisk (se kap. 
4.6.4) så bör enligt regeringens mening uppsägningen inte få verkan senare än tre månader efter 
den dag då försäkringsbolaget avsände den. Även fast tremånadersregeln är tillämplig anser re-
geringen att försäkringstagaren bör ha ett rimligt rådrum på sex månader att överväga talan vid 
domstol, från det att försäkringsbolaget avsänt beslutet.203

 
Regeringen anser vidare i enlighet med vad som gäller idag enligt KFL, att en domstol bör kunna 
meddela interimistiska beslut. Försäkringstagaren är skyldig att betala premie för den tid som 
försäkringsbolaget har stått ansvar enligt det interimistiska beslutet, oavsett om det slutligen in-
nebär bifall eller avslag på sökandes talan.204
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200 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 185 f 
201 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen s. 187 f 
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4.6.6 Regressrätt 
 
Regeringen förslag innebär att försäkringsbolaget skall ha möjlighet att utöva regress mot en 
skadevållare när skadan omfattas av försäkringen och har ersatts av bolaget. 7 kap. 9 § förslaget 
till ny lag om försäkringsavtal.205

 
Promemorians förslag skiljer sig från regeringens förlag bara genom en erinran om ska-
deståndslagens bestämmelser om begränsning av rätten till skadestånd. 
 
Bestämmelser om försäkringsbolagets regressrätt vid skadeförsäkring finns i FAL (25 § 1 st.), 
genom hänvisning i KFL är denna bestämmelse även tillämplig vid skadeförsäkring som tecknas 
av konsumenter. Innebörden av bestämmelsen i FAL är att försäkringsbolaget inträder i den för-
säkrades rätt till skadestånd av skadevållaren då väl försäkringsersättning har betalts ut. Vid ska-
deförsäkring kan försäkringsbolaget, förutom då ansvar föreligger oberoende av vållande, kräva 
ersättning åter av den som framkallat försäkringsfallet uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. 
Eftersom reglerna i FAL är dispositiva, så hindrar denna bestämmelse inte att försäkringsbolaget 
förbehåller sig större möjligheter att återkräva försäkringsersättning. Försäkringsbolagens re-
gresskrav mot andra försäkringsbolag regleras vidare av en överenskommelse mellan försäk-
ringsbolagen.206

 
Sedan promemorian tillkom och remissbehandlades har försäkringsbolagets regresskrav utretts av 
en särskild kommitté, Personskadekommittén. Kommittén anser att försäkringsbolagen tillämpar 
de nuvarande reglerna med omdöme, med beaktande av social hänsyn och menar att det inte finns 
anledning att räkna med annat än att det blir så också i fortsättningen. Regeringen finner med 
hänsyn till detta inga skäl att frångå kommitténs bedömning.207

 
 

4.6.7 Diskussion  
 
Tiden för utbetalning av försäkringsersättning har utformats i enighet med dem som för närva-
rande gäller enligt KFL, vilket jag anser vara riktigt. I princip gäller en frist om en månad.  
 
Då ansvarsförsäkringar fått en ökad betydelse är det viktigt att säkra tredje mans rätt så att den 
ersättningsberättigade kan framställa sina ersättningskrav direkt mot försäkringsbolaget. I kon-
sumentförhållande anser jag en tvingande reglering vara särskilt nödvändig då den skadelidande i 
hög grad är beroende av ansvarsförsäkringen för att få ut sitt skadestånd.  
 
Bestämmelserna om nedsättning av försäkringsersättning anser jag vara felplacerade i regering-
ens förslag till den ny lagen. Jag tycker att dessa skulle passa bättre in under kapitlet om begräns-

                                                           
205 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 205 
206 A.a.  
207 A.a.  

49 



 

ningar av försäkringsbolagets ansvar eftersom reglerna i princip stämmer överens med varandra 
och lagen skulle bli mer sammanhängande på så sätt.  
 
Regeringen föreslår delvis en liknande regel som den i KFL (31 §) då det gäller nedsättning av 
försäkringsersättningen när föreskrifter inte efterlevts. Förslaget innebär dock i motsats till KFL 
att nedsättning endast skall kunna göras om den ersättningsberättigade själv har gjort sig skyldig 
till försummelsen. Nedsättningen går alltså inte ut över en försäkrad som begär ersättning. Enligt 
bestämmelsen i KFL kan dock identifikation ske, en försäkrad kan alltså drabbas av nedsättning 
trots att denne själv inte är skyldig till försummelsen av att inte ha följt föreskriften. 
 
Regeln i 34 § KFL som direkt ger försäkringsbolaget rätt att, i fall av vilseledande, i skälig om-
fattning sätta ner den ersättning som annars skulle ha betalats, kräver inte att försäkringsbolaget 
gjort något förbehåll om nedsättning i villkoren. Regeringen föreslår en liknande bestämmelse 
som den i KFL. Tittar man på motsvarande bestämmelse i FAL (23 §) ser man att det krävs att 
försäkringsbolaget gjort förbehåll i försäkringsvillkoren, för att nedsättning av försäkringsersätt-
ningen skall kunna ske. Regeln i FAL som innebär ett skydd för den enskilde har alltså i KFL 
övergått till en bestämmelse som också kan vara till den enskildes nackdel. Med tanke på detta 
anser jag att det vore rimligt om den nya lagen, som skall öka konsumentskyddet, i likhet med 
bestämmelsen i FAL tar in ett krav på förbehåll från försäkringsbolagets för att nedsättning skall 
kunna ske.  
 
Det kan knappast heller vara i överensstämmelser med allmän förmögenhetsrättsliga principer, 
att den som uppgett oriktiga eller felaktiga uppgifter kan förlora allt eller delar av det han faktiskt 
har rätt till. Jag ställer mig därför tveksam till regeringens förslag att ha regel om nedsättning av 
försäkringsersättning efter skälighet. I motiven till 34 § KFL sägs att bestämmelsen skall tilläm-
pas med återhållsamhet (NJA II 1980 s. 131). Det förefaller enligt min mening dock som att en 
sådan skälighetsregel skulle kunna motverka den enhetlighet man vill uppnå i rättstillämpningen.  
 
Preskriptionsreglerna har som sagt stora brister och det finns på flera punkter skäl till ändring och 
förtydliganden för att göra dessa svårtolkade bestämmelser mer lättbegripliga. Jag anser att det är 
väldigt relevant att göra ändringarna så fort som möjligt, helst hade ändringen redan bort göras i 
lagrådsremissen. Risken med att regeringen inte tagit in ändrade bestämmelser redan i den nu 
framlagda lagrådsremissen är att man tvingas godta de nuvarande preskriptionsreglerna i den nya 
lagen.  
 
Postrisken skall regleras med en bestämmelsen i den nya lagen. Enligt den föreslagna bestämmel-
sen, uppskjuts verkan av en uppsägning gjord av försäkringsbolaget, om försäkringstagaren gör 
sannolikt att uppsägningen inte har kommit fram på grund av omständigheter som denne inte 
kunnat råda över. Detsamma gäller ett meddelande om ändring av försäkringsvillkor under för-
säkringstiden. Uppsägningen eller meddelandet får emellertid verkan senast tre månader efter 
avsändandet. Av detta framgår att risken ligger på försäkringsbolaget för att uppsägning eller 
meddelanden försenas eller inte alls kommer fram. I själva verket ligger dock risken på försäk-
ringstagaren efter tre månader. Detta stämmer inte med reglerna enligt allmän kontraktsrätt efter-
som s.k. påbud eller uppsägning aldrig får verkan förrän den kommit mottagaren tillhanda. Jag 
anser att det inte finns anledning att frångå dessa allmänna principer när det gäller uppsägning 
och liknande på försäkringsrättens område. 
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Den nya lagen skall enlig regeringes förslag, vid tvist om rätt att teckna eller behålla en försäk-
ring, ge försäkringstagaren en frist på sex månader för talan vid domstol. KFL medger endast en 
frist på en månad för talan vid domstol, varför den nya lagen i detta hänseende innebär förstärkt 
konsumentskydd. Jag anser emellertid en frist på sex månader vara allt för lång. I linje med mo-
tivuttalandet  till KFL anser jag att det finns viss risk för att detta skulle uppmuntra försäkrings-
tagaren till spekulation av framtida försäkringsfall i vänta på att föra talan vid domstol. Tids-
fristen bör dock var längre än en månaden för att ge försäkringstagaren möjlighet att överväga de 
skäl försäkringsbolaget åberopat. 
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5 Tredje mans rätt enligt försäkringsavtalet 
 
 

5.1 Försäkring av tredje mans intresse 
 
Regeringens förslag innebär att endast vissa kategorier av tredje man skall, vid sidan av försäk-
ringstagaren vara skyddade av försäkringen enligt lagen, nämligen egendomens ägare, den som 
köpt egendomen genom kreditköp med återtagandeförbehåll, borgenär med säkerhetsrätt i egen-
domen som är förenad med särskild förmånsrätt enligt förmånsrättslagen, borgenär med före-
tagsinteckning, annan som på grund av avtal har säkerhetsrätt i egendomen och den som annars 
utan att vara ägare bär risken för egendomen vid dess överlåtelse. Reglerna skall vara tvingande 
till förmån för borgenärer med förmånsrätt i fast egendom och tomträtt. Dessa borgenärer får 
också ett visst tvingande skydd då försäkringstagaren har brutit mot upplysningsplikten eller 
försummar att betala premien. Vid överlåtelse av den försäkrade egendomen till en konsument 
ges ett tvingande subsidiärt skydd till förmån för den nye ägaren, vilket skall gälla under minst 
sju dagar efter riskens övergång. I övrigt stämmer reglerna i stort sett med nuvarande bestäm-
melser på området. En huvudtanke är att lagen skall reglera bara de olika intressenternas ställ-
ning i förhållande till försäkringsbolaget, inte konflikterna mellan dem om vem som slutligen 
skall ha rätt till ersättning för skadad egendom. 9 kap. 1-6 förslaget till ny lag om försäkringsav-
tal.208  
 
Promemorians förslag avviker från regeringens förslag i huvudsak så till vida att försäkrings-
skyddet efter överlåtelse av den försäkrade egendomen skall gälla för den nye ägaren även om 
denne inte är en fysisk person som har förvärvat egendomen huvudsakligen för enskilt ända-
mål.209

 
Frågan om rätten till försäkringsersättning för annan än ägaren till försäkrad egendom, när denna 
skadas, regleras ingående i 54 -58 §§ FAL, som även gäller för konsumentförsäkringar (4 § 
KFL). Försäkringen på viss egendom skall i tvivelsmål anses skydda ”envar som, i egenskap av 
ägare, panthavare eller innehavare av annan rättighet till godset eller emedan han i anledning av 
avtalet om godset står faran för detta, har intresse av att dess värde icke minskas eller går förlo-
rat”. Om någon är försäkrad så medför detta också ett skydd mot återkrav från försäkringsbolaget 
efter det att bolaget ersatt skadan. Tredje män som anges i paragrafen är automatiskt skyddade 
och parterna behöver inte träffa någon uttryckligt avtal om dessa frågor. Paragrafen är emellertid 
dispositiv vilket medför att tredje man inte är garanterad detta skydd. Tvingande regler skyddar 
endast inteckningshavare vid större brandskada på fastighet, FAL (86 §). Vidare ger FAL ett 
skydd åt ny ägare under fjorton dagar efter överlåtelse av försäkrad egendom (54 §) och åt för-
säkringstagarens medlemmar m.fl. (55 §). Bestämmelser finns även om rätt att träffa avtal med 
försäkringsbolaget innan försäkringsfallet inträffar (56 §) och att erhålla ersättning efter försäk-
ringsfallet (57 §). Den som har panträtt eller retentionsrätt i skadad egendom har som huvudregel 
företräde framför ägaren att få ut ersättning för sin fordran ur försäkringsbeloppet (58 §). Regler-
na bygger på att rättsförhållandet mellan försäkringstagaren och tredje man saknar betydelse för 
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dennes försäkringsskydd. Skyddet hos den försäkrade bygger på försäkringsavtalet, som i detta 
avseende är ett avtal till förmån för tredje man.210  
 
Betydelsen av försäkring till förmån för flera har stor betydelse. När det gäller skadeförsäkring av 
egendom så är intresset av egendomens bevarande intressant inte bara för den försäkrade utan 
även för andra. Inte bara ägaren av den försäkrade egendomen har intresse av att egendomens 
värde inte minskar, utan även den som har panträtt eller säkerhetsrätt är angelägen om att egen-
domen är försäkrad. Exempelvis vill den som har panträtt i en fastighet att fastighetsägaren skall 
brandförsäkra egendomen. När den försäkrade egendomen säljs är det av värde också för köparen 
att försäkringen gäller, särskilt när faran har gått över och köparen alltså måste betala köpeskil-
lingen även om egendomen förstörs. I dessa fall är ett försäkringsskydd av särskilt stor vikt inte 
bara för försäkringstagaren utan också för andra intressenter. I de fall då försäkringen gäller till 
förmån också för dem, slipper de skydda sig genom att teckna egna försäkringar. Det är därför 
viktiga att dessa intressenter är medvetna om att försäkringen även omfattar dem, så att de inte 
dubbelförsäkrar egendomen.211  
 
Bestämmelserna om tredje mans rätt enligt försäkringsavtalet har kritiserats som svårtolkade, och 
det automatiska skyddet har ansetts inträda på ett slumpartat sätt som varit överraskande för dem 
den gäller. Svårtolkningen har ansett beror på att verkningarna av bestämmelsen är svåra att för-
utse och på grund av detta så har presumtiva tredje män i onödan tecknat försäkringar för egen 
del, trots att de redan är skyddade av ägarens försäkring. I promemorians förslaget har man därför 
velat dra gränsen för tredje mans rätt till ersättning klarar än som nu är fallet. Detta innebär att 
man tvingats gå ifrån FAL: s system, vilket som sagts även tillämpas på konsumentförsäkringar. 
Promemorieförslaget innebär att den tvingande regeln till förmån för tredje man begränsats till att 
omfatta endast förmånsrätt i fast egendom och tomträtt samt skydd för ny ägare, medan bestäm-
melserna i övrigt föreslagits bli dispositiva. Det har även framhållits att om reglerna i större ut-
sträckning skulle vara tvingande, detta skulle innebära praktiska komplikationer för försäkrings-
bolagens del. Inte minst i internationella sammanhang, eftersom detta skulle vålla svårigheter att 
klargöra vilka som utan vidare är berättigade till ersättning och medföra att försäkringsbolagen 
skulle önska begränsa sina åtaganden.212 Regeringen framhåller i sitt förslag att det är av stor vikt 
att klart i lagen ange vilka kategorier av tredje män som omfattas av försäkringen vid sidan av 
den försäkrade själv. Vidare medger regeringen att det är svårt att överblicka konsekvenserna av 
långtgående tvingande skydd vid en ökad internationalisering av försäkringsverksamheten. De 
anser därför en rimlig medelväg vara att låta den tvingande regeln till förmån för tredje man en-
dast omfatta förmånsrätt i fast egendom och tomträtt, medan bestämmelserna i övrigt bör vara 
dispositiva.213  
 
Enligt promemorieförslaget skall vidare, vid överlåtelse av försäkrad egendom även den nye äga-
ren skyddas av försäkringen under sju dagar, denna regel har sin motsvarighet i FAL, där fristen 
dock är fjorton dagar.214  Regeringen anser dock att promemorians förslag bör begränsas med en 
tvingande regel till att gälla de fall då egendomen överlåts till en konsument som förvärvat den 
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huvudsakligen för enskilt ändamål. Regeringen konstaterar att det är angeläget i dessa fall att en 
köpare inte skall riskera att omedelbart efter köpet sakna försäkringsskydd för sin egendom.215  
 
En annan fråga som är av betydelse och som för närvarande endast regleras för brandförsäkring-
ens del i FAL (87 §), är i vilken utsträckning tredje mans rätt kan bero på av att försäkringstaga-
ren inte uppfyller sina skyldigheter enligt försäkringsavtalet. För närvarande gäller, då försäk-
ringstagaren inte fullgör sin upplysningsplikt, att detta går ut över andra försäkrade. I promemo-
rian föreslås en motsvarande identifikation. För konsumentförsäkringens del motverkas ett oskä-
ligt resultat i detta fall genom en skälighetsbedömning, som skall avgör i vilken mån den försäk-
rade bör gå miste om ersättning, trots att denne själv inte svarar för bristande skyldigheter. Idag 
finns som sagt ett starkare skydd vid brandförsäkring. Regeringen anser dock att identifikationen 
inte heller bör ske i fråga om borgenärer som har förmånsrätt i fastighet eller tomträtt. Dessa bor-
genärer bör alltså vara skyddade mot ersättningsförluster på grund av brister i upplysningsplikt 
och anmälningsskyldighet. Den ersättning som dessa borgenärer erhåller bör dock av försäk-
ringsbolaget kunna krävas åter av försäkringstagaren.216

 
FAL innehåller ett par bestämmelser om företrädesrätten till ersättning när flera intressenter kon-
kurrerar om den. Turordningen enligt nuvarande regler innebär att innehavare av panträtt och 
retentionsrätt har rätt före ägaren att få ut försäkringsersättningen, om denne inte får samma sä-
kerhet som före försäkringsfallet. I dessa situationer kan det uppstå tvist då försäkringsersätt-
ningen inte räcker till för att täcka alla berättigade förluster, t. ex. för att ersättningen är för låg 
eller för att den som fått ut ersättningen är i konkurs. Regeringen föreslår i likhet med förslaget i 
promemorian att kretsen av intressenter som skall skyddas av en tvingande regel skall begränsas 
till borgenärer med förmånsrätt i fast egendom och tomträtter och en dispositiv bestämmelse om 
att som de två nämnda kategorierna av borgenärer jämställs andra borgenärer med förmånsrätt. 
Regeringen föreslår vidare i likhet med promemorieförslaget en bestämmelse med innebörd att 
vid konkurrens mellan borgenärer av de senast nämnda slaget, liksom sådan med förmånsrätt i 
fast egendom eller tomträtt, deras inbördes ordning skall bestämmas i enlighet med vad som före-
skrivs i förmånsrättslagen.217

 
Vidar föreslår regeringen i likhet med promemorieförslaget att en motsvarande bestämmelse som 
i FAL (56, 87 §§), om försäkringstagarens behörighet att på den försäkrades vägnar innan ett 
försäkringsfall har inträffat, ingå ett avtal med försäkringsbolaget om försäkringsförhållandet och 
ta emot meddelanden om detta.218

 
En bestämmelse som tar sikte på situationen när väl ett försäkringsfall har inträffat och som inne-
bär att försäkringstagaren inte kan ändra eller inskränka den rätt till ersättning för liden  
förlust som kan tillkomma tredje man på grund av försäkringsavtalet, föreslås i promemorian och 
motsvarar den i FAL (57 §).219 Regeringen delar uppfattningen att den nya lagen bör innehålla en 
bestämmelse som överensstämmer med den som föreslås i promemorian.220  
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5.1.1 Diskussion  
 
I FAL:s regel presumeras försäkringen gälla till förmån för var och en som -  i egenskap av ägare, 
panthavare eller innehavare av annan rättighet till godset eller därför att han i anledning av avta-
let om godset står faran för detta - har intresse av att godsets värde inte minskas eller går förlorat. 
Bestämmelsen i FAL förutsätter inte att det försäkrade har sakrättsligt skydd till egendomen. 
Hans rätt till försäkringen uppstår omedelbart genom försäkringsavtalet och anses alltså inte för-
värvad från försäkringstagaren. I regeringens förslag framhålls att regeln i FAL är svårtolkad, 
varför den skall ersättas med en bestämmelse som räknar upp de tredjemansintressen som presu-
meras vara skyddade. Syftet med regeringens förslag är att på så sätt uppnå en ordning där för-
säkringsersättningen betalas till den som egendomens värde tillkommer enligt sakrättsliga princi-
per.  
Syftet i förslaget att skydda alla sakrättsligt skyddade tredjemän, verkar inte uppfyllt eftersom 
förslaget inte räknar upp alla tänkbara, bl.a. fattas nyttjanderättshavare till fast egendom, vilka 
vid exekution i egendomen skulle ha haft sakrättsligt skydd. Vidare kan man ifrågasätta den före-
slagna bestämmelsen om att, den som vid överlåtelse av den försäkrade egendomen bär risken för 
egendomen blir försäkrad, oavsett om han hade haft sakrättsligt skydd. Genom att en uppräkning 
av dem som anses omfatta bestämmelsen fattas så uppstår det problem som man velat undvika i 
den nya lagen. En ytterligare följd av förslaget är att en försäkring tagen av ägaren inte kommer 
att gälla till förmån för en besittare som står faran för egendomen t.ex. en transportör. Detta beror 
på att en överlåtelse från en ägare till en annan ej har skett, transportören skall endast frakta äga-
rens egendom. Enligt nuvarande ordning anses transportören vara medförsäkrad, vilket innebär 
att försäkringsbolaget endast undantagsvis kan utöva regress mot honom, och försäkringstagaren 
har inte någon rätt att kräva besittaren sedan försäkringstagaren uppburit ersättning från försäk-
ringsbolaget. Enligt min mening finns det inga skäl att avvika från den nuvarande ordningen i 
FAL om vilka tredje män som är skyddade av en försäkring på egendomens värde. Jag anser inte 
heller regeringens förslag uppfyller sitt syftet att avhjälpa FAL:s svårtolkade bestämmelse, snara-
re har förslaget bidragit till mer förvirring ur lagtolknings hänseende. 
 
Vidare kan enligt regeringens förslag försäkringsbolaget vara helt eller delvis fritt från sitt ansvar 
på grund av att reglerna om upplysnings- eller meddelandeplikt eller om premiebetalningen efter-
satts. En skälighetsbedömningen tillämpas för att avgör i vilken mån den försäkrade går miste om 
ersättning. Som jag nämnt tidigare så tror jag inte att oskäliga resultat, genom en skälighetsbe-
dömning, kan leda till tillfredande resultat i de fall då den ersättningsberättigade inte själv svarar 
för de bristand skyldigheter. Försäkringsbolagets möjlighet att åberopa ansvarsfrihet är vidare 
begränsat till att inte omfatta fastighetspanthavare. Det är anmärkningsvärt att en fastighetspant-
havare särbehandlas i förhållande till andra säkerhetshavare. Fastighetspanthavare särbehandlas 
även genom att dessa, före ett försäkringsfall har förmånen att få underrättelse då försäkringsta-
garen gör ändringar i försäkringsavtalet och erhåller då en frist innan ändringen får verkan mot 
denne. Andra säkerhetshavare erhåller inte dessa möjligheter.  
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5.2 Direktkrav vid ansvarsförsäkring 
 
Regeringen föreslår att den skadelidande vid ansvarsförsäkring får kräva försäkringsbolaget 
direkt på den ersättning som skall utgå enligt försäkringsavtalet, om det är fråga om en obliga-
torisk försäkring, om den försäkrade är försatt i konkurs eller offentligt ackord har fastställts, 
om den försäkrade är en juridisk person som numera är upplöst eller när försäkringsbolaget i 
annat fall har ett subsidiärt ansvar mot den skadelidande. Försäkringsbolaget och den försäk-
rade skall vara skyldiga att på den skadelidandes begäran lämna upplysning om försäkringen. 
Bestämmelsen skall vara tvingande vid såväl konsumentförsäkring som förestagsförsäkring. 9 
kap. 7 och 8 §§ förslaget till ny lag om försäkringsavtal.221

 
Promemorians förslag skiljer sig från regeringens förslag genom att den skadelidande föreslås få 
rätt till direkttalan mot försäkringsbolaget vid all ansvarsförsäkring. Regeln föreslås i promemo-
rian vara tvingande i konsumentförsäkringar och vid företagsförsäkringar endast tvingande i de 
fall som omfattas av regeringens förslag.222

 
Ansvarsförsäkringen avser att skydda försäkringstagare och andra försäkrade mot skadestånds-
ansvar. Det är bara dessa kategorier som anses kunna framställa krav mot försäkringsbolaget på 
grund av försäkringen. Den skadelidande har givetvis stort intresse av att få ut det skadestånd 
han är berättigad till enligt skadeståndsrättsliga regler, men eftersom han inte är part i försäk-
ringsavtalet anses inte detta avtal som en försäkring av hans intresse. På denna princip grundar 
sig FAL:s bestämmelser (91-96 §§). Den skadelidande saknar därför i princip rätt att direkt vän-
da sig mot försäkringsbolaget för att få ut ersättning. Han får därför försöka kräva försäkrings-
tagaren på skadestånd och det är sedan dennes sak om han så önskar, ta sin försäkring i anspråk. 
Endast i en särskild situation, nämligen när den försäkrade är försatt i konkurs, har enligt FAL 
den skadelidande möjlighet att i rättegång framställa ersättningsanspråk direkt mot försäkrings-
bolaget. Vissa regler i FAL finns dock för att trygga den skadelidandes möjlighet till ersättning. 
Den försäkrade får inte uppbära ersättning av försäkringsbolaget i vidare mån än han gottgjort 
den skadelidande eller denne lämnat sitt samtycke (95 § 2 st.). Om försäkringsbolaget ändå 
skulle betala ut ersättning, svarar bolaget upp till det utbetalade beloppet för skadestånd som 
den skadelidande inte kan få ut av den försäkrade. En tvingande bestämmelse (96 §) skall vidare 
hindra att den försäkrade träffar uppgörelser med försäkringsbolaget i syfte att undandra den 
skadelidande skadestånd som tillkommer denne. FAL: s regler angående ansvarförsäkringar är 
även tillämpliga på konsumentförsäkringar (4 § KFL).223  
 
I promemorieförslaget har framhållits att gällande regler för den skadelidandes rätt vid ansvars-
försäkring är tillräckliga för att den skadelidande skall kunna få ut skadeståndet som han är be-
rättigad till. Emellertid har det framhållits att gällande bestämmelser inte tillräckligt kan trygga 
de situationer då en försäkrad varken betalar skadan eller anmäler denna till försäkringsbolaget, 
samtidigt som han inte uppger att han har en ansvarsförsäkring. En annan tänkbar situation är att 
bolaget gör gällande att en skada av någon anledning inte omfattas av ansvarsförsäkringen och 
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den skadelidande kan då inte själv processa om saken mot bolaget eftersom han inte är part i 
försäkringsavtalet. Man har därför ansett att den skadelidande bör berättigas att framställa sina 
ersättningskrav direkt mot försäkringsbolaget, och man har i det sammanhanget också hänvisat 
till den allmänt sett ökade betydelse som ansvarsförsäkring har fått i tvister om skadestånd en-
ligt modern skadeståndsrätt. Denna regel om direktkrav har i promemorian förslagits vara tving-
ande vid konsumentförsäkringar, eftersom det är dessa försäkringar där den skadelidande har 
störst intresse av att vända sig mot försäkringsbolaget. Vid företagsförsäkring, där försäkrings-
tagaren ansetts ha större intresse av vilka uppgörelser som sker mellan försäkringsbolaget och 
den skadelidande, skulle parterna ha möjlighet att i försäkringsavtalet utesluta direktkrav. Även 
här skulle dock reglerna vara tvingande när ansvarsförsäkringen är obligatorisk, när den försäk-
rade är försatt i konkurs eller offentligt ackord har fastställts samt när den försäkrade är en juri-
disk person som numera är upplöst.224  
 
Regeringen konstaterar att promemorians inställning stämmer väl med tendenserna i modern 
ersättningsrätt, som innebär att frågan om ersättningsskyldighet ses i nära samband med frågan 
om föreliggande försäkringar och låta den skadelidande på en gång få pröva både frågan om 
skadeståndsansvar och frågan i vad mån ett ansvar omfattas av försäkringen. De håller med om 
det praktiska värdet för den skadelidandes av att kunna framställa ett direktkrav mot försäk-
ringsbolaget. Promemorian förslag att göra en gränsdragning mellan konsumentförsäkring och 
företagsförsäkring, anser regeringen innebära en inkonsekvens, eftersom den inte låter den ska-
delidandes behov av ersättning bli avgörande. Detta menar regeringen, väsentligt skulle kompli-
cera regelsystemet, genom att olika anspråk i anledning av samma skadehändelse fick behandlas 
på skilda sätt. Regeringen anser liksom vad som framhålls i promemorian, att FAL:s  bestäm-
melser fungerar väl idag. De menar vidare att den av promemorian föreslagna ordningen skulle 
få betydelse bara i relativt sällsynta fall. Regeringen har därför i sitt förslag dragit den slutsatsen 
att det är tillräckligt att trygga den skadelidandes rätt genom att föreskriva rätt till direktkrav i 
de speciella situationer som i promemorian anses vara tvingande vid företagsförsäkring, d.v.s. 
vid obligatorisk försäkring samt i vissa fall då det står klart att den ansvarige inte kan betala 
skadeståndet. Till detta anser regeringen bör tilläggas även de fall då den skadelidande annars 
gör gällande försäkringsbolagets subsidiära ansvar.225  
 
I de fall då försäkringsbolaget betalar ut ersättning ut en ansvarsförsäkring eller någon annan 
försäkrad utan att den som har rätt till skadestånd ekonomiskt tillgodoses av denne, föreslår 
promemorian i sitt förslag en motsvarande bestämmelsen som den i FAL (95 § 2 st.). Regering-
en anser i enlighet med promemorian att den nya lagen bör innehålla en bestämmelse med den 
innebörden.226    
 
 

                                                           
224 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s.258 
225 A.a.  
226 A.a.  
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5.2.1 Diskussion  
 
Promemorians förslag, att en skadelidande konsument vid all ansvarsförsäkring skall ha möjlig-
het att kräva försäkringsbolaget direkt på ersättning vid ansvarsförsäkring, förefaller väl motive-
rat då ansvarsförsäkringens betydelse ökat och då den skadelidande helt är beroende av en sådan 
försäkring för att få ut ersättning. Samtidigt anser jag i linje med regeringen att det inte är konse-
kvent att behandla konsumentförsäkringar och företagsförsäkringar olika i detta fall eftersom den 
skadelidandes behov av ersättning i sådana fall inte blir avgörande. Jag anser inte regeringens 
kompromiss, att endast tillåta direkttalan vid obligatorisk försäkring och då försäkringsbolaget 
annars har subsidiärt ansvar, svara mot de behov av skydd som konsumentförsäkringar kräver. 
Regeringens framhåller som skäl till sin ståndpunkt, att nuvarande system fungerar väl utan risk 
att den skadelidandes intressen blir lidande. Jag anser inte nuvarande system vara tillräckligt ef-
tersom den skadelidande trots allt är utelämnad åt ansvarsförsäkring för att han alls skall få ut det 
skadestånd han är berättigad till enligt skadeståndsrättsliga regler. Därför föreslår jag till skillnad 
från promemorians och regeringen förslag att både konsument- och företagsförsäkringar skall 
innehålla tvingande regler om direkttalan mot försäkringsbolaget vid all ansvarsförsäkring.  
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5.3 Otillräckligt försäkringsbelopp vid ansvarsförsäkring 
 
Regeringens förslag innebär att lagen skall innehålla bestämmelser om hur den skadelidandes 
ersättning från en ansvarsförsäkring skall beräknas när försäkringsbeloppet inte räcker till alla 
skadelidande. Om försäkringsbolaget uppsåtligen eller av oaktsamhet betalar ut ett för stort be-
lopp utan hänsyn till att flera skador kan anmälas, kan försäkringsbolaget nödgas betala viss 
ersättning utöver försäkringsbeloppet till nytillkommen skadelidande. 9 kap. 9 § ny lag om för-
säkringsavtal.227

 
Promemorians förslag överensstämmer väsentligt med regeringens förslag.228  
 
Varken FAL eller KFL innehåller regler om den situationen som här är aktuella. 
 
Det kan vara svårt för försäkringsbolagen att hantera ersättningskraven då flera skador inträffar 
och de sammanlagt överskrider försäkringsbeloppet. Detta gäller särskilt då kraven anmäls undan 
för undan av olika skadelidande. Skall då den skadelidande som först anmäler sitt anspråk hos 
försäkringsbolaget fullt ut få sina anspråk tillgodosedda, eller skall anspråk reduceras, och i så 
fall, hur skall försäkringsbolaget gå tillväga då det är ovisst om alla skadelidande har gett sig till 
känna. I dessa fall är det angeläget att det finns lagregler som anger hur kraven bör hanteras. Den 
första frågan om uppkommer är hur en reduktion skall ske när alla aktuella skadeståndsanspråk är 
kända för försäkringsbolaget. Det normala borde vara och som även lär tillämpas i försäkrings-
praxis, att varje skadelidande får ut ersättning i förhållande till storleken av sitt berättigade an-
språk. Regeringen anser att denna proportionella reduktion är mest lämpad i dessa situationer.  
 
Den andra frågan man ställs inför är hur försäkringsbolaget skall förfara när det i samband med 
utredningen av en anmäld skada visar sig troligt att andra ytterligare skador kommer att anmälas. 
Om försäkringsbolaget skulle betala ut ersättning för kända skador upp till försäkringsbeloppet, 
skulle detta kunna leda till olyckliga resultat eftersom den försäkrade kanske inte har ekonomiska 
möjligheter att själv infria senare anspråk. Försäkringsbolaget skulle dock ha svårt att utan lagre-
gel kunna neka någon full ersättning bara på grund av att nya krav vore sannolika. Regeringen 
föreslår därför en bestämmelse med innebörd av att försäkringsbolaget bara bör ge ut så stor för-
säkringsersättning som den skadelidande kan väntas få rätt till när alla skador är kända. I de fall 
då den försäkrade själv bör kunna betala det belopp som inte försäkringen täcker, skall försäk-
ringsbolaget inte ta hänsyn till framtida krav.229 Regeringen konstaterar att det många gånger för 
försäkringsbolaget kan vara svårt om inte omöjligt att göra en sådan prognos, och därför anser de 
inte att bolaget skall drabbas av sanktioner så fort de har gjort en alltför optimistisk kalkyl. Bara i 
de fall då försäkringsbolaget uppsåtligen eller oaktsamt betalat ett högre belopp än vad som fram-
går av den angivna principen, bör enligt regeringens mening följden bli att försäkringsbolaget 
svarar för senare skador utöver försäkringsbeloppet.230

Slutligen bör regleringen enligt regeringen innehålla en rätt för kända skadelidande att få skador-
na i sin helhet reglerade sedan en viss tid förflutit från den tidpunkt då det första anspråket an-
                                                           
227 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 229 
228 A.a.  
229 A.a. s. 229 f 
230 A.a. s. 230 
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mäldes. Denna frist har av regeringen föreslagits till två år, i enlighet med promemorieförsla-
get.231

 
 

5.3.1 Diskussion 
 
Regeringens förslag innehåller bestämmelser om hur försäkringsbolaget skall förhålla sig när ett 
ansvarsförsäkringsbelopp inte räcker för all skadeståndsskyldighet som åvilar den försäkrade. 
Den skadelidande skall ha en proportionell rätt till ersättning, men försäkringsbolaget behöver 
aldrig invänta nya anspråk under mer än två år. Dessutom finns bestämmelser om vad som gäller 
om försäkringsbolaget betalt en skadelidande mer än denne proportionellt har rätt till. Införande 
av denna bestämmelse leder till större rättssäkerhet i frågan, då denna situation inte tidigare varit 
reglerad genom lag. Det återstår att se om denna bestämmelse uppfyller de luckor den är ämnad 
att fylla. 

                                                           
231 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag s. 230 
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6 Avslutning 
 
Den föreslagna nya lagstiftningen innebär till viss del ett ökat konsumentskydd och en moderni-
sering av regelsystemet. I fråga om individuell konsumentförsäkring på skadeförsäkringens om-
råde innebär förslaget inte alltför genomgripande förändringar. Nyheterna som blir aktuella tål att 
begrundas. 
 
De mer speciella försäkringstyperna såsom försäkringar av djur, smycken, samlingar av olika 
slag, ur m.m., regleras inte i KFL utan faller in under FAL:s regler, vilka är mindre förmånliga 
för konsumenter. Enligt regeringens förslag skall de nya reglerna om konsumentförsäkringar ut-
sträckas också till dessa försäkringsformer. 
 
En viktig nyhet i förslaget är reglerna om försäkringsbolagens informationsskyldighet i mellan-
havandet med försäkringstagarna. Informationsreglerna skall enligt förslaget leda till förbättring 
och ett ökat skydd för konsumenter. Förbättringen innebär att konsumenterna skall vara garante-
rad att informationen framställs på ett lättbegripligt och klargörande sätt. En annan nyhet är att 
informationen av betydelse för försäkringstagaren fortlöpande under försäkringstiden skall till-
ställas denne. De föreslagna reglerna om civilrättsligt ansvar vid underlåten information innebär 
att informationskravet ges en tyngd och leder till ökat konsumentskydd. 
 
Reglerna om rätten för konsumenter att teckna försäkring, den s.k. kontraheringsplikten, kommer 
i den föreslagna lagen motsvara KFL:s bestämmelse, vilket innebär att försäkringsbolagen endast 
kan vägra en försäkring om det finns särskilda skäl för detta. Kriteriet särskilda skäl kommer 
även att gälla rätten att förnya en försäkring.  
 
När det gäller reglerna om försäkringsbolagets begränsade ansvar så stämmer dessa till stor del 
med bestämmelserna som finns i KFL. Upplysningsplikten har dock föreslagit bli mer omfattan-
de. Reglerna om framkallande av försäkringsfallet stämmer i stort med dem i KFL. Räddnings-
plikten kommer enligt regeringens förslag anknyta till reglerna om framkallande av försäkrings-
fall och därmed kräva uppsåt eller grov vårdslöshet innan nedsättning kan bli aktuell. En nyhet är 
dock de föreslagna reglerna om omfattningsvillkor, vilka kommer inskränka försäkringsbolagens 
möjlighet att komma ifrån tvingande regler som försäkringstagarens biförpliktelser. 
 
Reglerna om premiebetalning stämmer i stor överens med reglerna i KFL, skillnaden är dock att 
man i den nya lagen måste ta hänsyn till betalning via Internet. 
 
Berikandeförbudet i FAL kommer att slopas i den föreslagna lagen, vilket leder till att konsu-
mentförsäkringar inte heller kommer att beröras av detta. Reglerna om försäkringsersättning 
kommer att innehålla FAL:s presumtionsregel, FAL:s regler om återanskaffningsvärdet som 
grunden för beräkning av försäkringsersättning, där KFL inte innehåller någon motsvarande re-
gel. Underförsäkring och dubbelförsäkring skall regleras på samma sätt som i KFL. 
 
Reglerna om skadereglering kommer i stort följa KFL. En skillnad är dock att regeringens förslag 
i motsats till KFL, innebär att nedsättning endast skall kunna ske om den ersättningsberättigade 
själv gjort sig skyldig till att ha försummat att följa en föreskrift i försäkringsvillkoren.  
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Reglerna om tredje mans rätt enligt försäkringsavtalet regleras i FAL, men gäller även för kon-
sumentförsäkringar. FAL:s regler förutsätter inte att den försäkrade har sakrättsligt skydd till 
egendomen, utan hans rätt till försäkringen uppstår omedelbart genom försäkringsavtalet och 
anses inte förvärvad från försäkringstagaren. Regeringens förslag bygger däremot på att försäk-
ringsersättningen skall betalas ut till den som egendomens värde tillkommer enligt sakrättsliga 
principer. Vidare saknar den skadelidande i princip rätt att direkt vända sig mot försäkringsbola-
get för att få ut ersättning enligt FAL:s regler. Endast i en särskild situation, nämligen när de för-
säkrade är försatt i konkurs, har den skadelidande möjlighet att framställa ersättningsanspråk di-
rekt mot försäkringsbolaget. Enligt regeringens förslag har den skadelidande rätt att rikta direkt-
krav mot försäkringsbolaget, vid obligatorisk försäkring, om den försäkrade är försatt i konkurs 
eller offentligt ackord har fastställts, om den försäkrade är juridisk person som numera är upplöst 
eller när försäkringsbolaget i annat fall har ett subsidiärt ansvar mot den skadelidande. Regering-
en har vidare föreslagit regler om vad som gäller då försäkringsbeloppet inte räcker till för alla 
skadelidande vid ansvarsförsäkring. Varken FAL eller KFL innehåller några motsvarande regler. 
De föreslagna reglerna innebär att om försäkringsbolaget uppsåtligen eller av oaktsamhet betalar 
ut ett för stort belopp utan hänsyn till att flera skador kan anmälas, så kan de tvingas att betala 
viss ersättning utöver försäkringsbeloppet till nytillkomna skadelidande. 
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