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Skade-information 34/18 

Brandstedsundersøgelser - adgang til brandsteder umiddel-

bart efter politiets undersøgelser på stedet - orientering 

Resume 

Forsikringsselskaberne kan opleve lange sagsbehandlingstider, når politiet har 

iværksat brandstedsundersøgelser efter en brandskade. F&P har på den baggrund 

sammen med politiet fastlagt en praktisk proces for, hvordan det sikres, at for-

sikringsselskaber med skadelidtes samtykke kan få adgang til et brandsted i umid-

delbar forlængelse af politiets undersøgelser på stedet, således at forsikringssel-

skabet kan foretage egne undersøgelser, inden skadelidte eller andre får adgang 

til stedet. Hvis et forsikringsselskab ønsker at få adgang til et brandsted, skal 

selskabet indhente et skriftligt samtykke fra skadelidte om, at politiet må frigive 

brandstedet til det pågældende forsikringsselskab i stedet for til skadelidte. Benyt 

eventuelt vedhæftede eksempel på en samtykkeerklæring. Eventuelle spørgsmål 

kan rettes til Christina Christensen på cch@forsikringogpension.dk eller telefon 41 

91 91 42. 

 ____  

 

Baggrund 

Når der er mistanke om strafferetlige forhold ved en brandskade, iværksætter 

politiet en brandstedsundersøgelse. Brandstedet frigives normalt til skadelidte 

umiddelbart efter, at politiet har afsluttet deres tekniske undersøgelser, og forsik-

ringsselskaberne kan først få aktindsigt i politiets undersøgelser, når politiets sam-

lede sagsbehandling er afsluttet, hvilket kan tage mange uger. I mange tilfælde 

giver politiets konklusioner ikke svar på, hvem der har ansvaret for branden, eller 

undersøgelserne er ikke tilstrækkelig fyldestgørende til, at et forsikringsselskab 

kan løfte en erstatningspådragende bevisbyrde mod en eventuel skadevolder. 

Dette betyder, at selskaberne skal iværksætte en ny undersøgelse, hvilket kan 

være vanskeligt, hvis brandstedet har været frigivet i en periode. 

Observatør 

I Norge har forsikringsselskaberne mulighed for at deltage som observatør ved 

politiets brandstedsundersøgelser. Det er et stort ønske hos den danske forsik-

ringsbranche at få en tilsvarende mulighed. F&P har drøftet problemstillingen med 

politiet gennem Samarbejdsudvalget Politi/Forsikring og i AG Brandrapport, hvor 
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Side 2 

selskaberne har været repræsenteret. Politiet er - grundet risiko for uagtsomt at 

komme til at dele personfølsomme oplysninger, oplysninger om efterforsknings-

skridt eller oplysninger, der vil være undtaget af en senere aktindsigt - ikke ind-

stillet på at give forsikringsselskaber adgang til brandstedsundersøgelser som ob-

servatør sammen med politiet. 

Forsikringsselskabers adgang til et brandsted i umiddelbart forlængelse 

af politiets undersøgelser med samtykkeerklæring fra skadelidte 

Politiet vil derimod gerne medvirke til en praktisk proces, der sikrer, at forsik-

ringsselskaberne med skadelidtes samtykke kan få adgang til brandstedet i umid-

delbar forlængelse af politiets undersøgelser på stedet. Forsikringsselskabernes 

hurtigere adgang til skadestedet vil være til gavn for skadelidte, da skadesbe-

handlingen hurtigere kan blive iværksat og afsluttet. 

 

Hvis der hos et forsikringsselskab opstår ønske om at få adgang til et brandsted i 

umiddelbar forlængelse af politiets undersøgelser, og inden skadelidte eller andre 

får adgang til stedet, skal selskabet indhente et skriftligt samtykke fra skadelidte. 

 

Anvend eventuelt vedlagte eksempel på en samtykkeerklæring. Erklæringen vil 

også være tilgængelig til download på F&P’s hjemmeside under ’Samarbejde med 

politiet’. 

Efter indhentelse af samtykke fra skadelidte 

Forsikringsselskabet kan herefter rette henvendelse til National Kriminalteknisk 

Center (NKC), lederbagvagten på tlf. 45 15 45 00 på hverdage ml. kl. 8–16, der 

vil være behjælpelig med kontakt til den aktuelle politikreds. Forsikringsselskabet 

og politikredsen kan herefter aftale, hvornår forsikringsselskabet kan få adgang 

til brandstedet. Inden politiet frigiver brandstedet til forsikringsselskabet, skal sel-

skabet dokumentere, at skadelidte har givet sit skriftlige samtykke hertil.  

 

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan undertegnede kontaktes på cch@for-

sikringogpension.dk eller telefon 41 91 91 42. 

Med venlig hilsen 

Christina Christensen 
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