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Notat om ændringer i udkast til bekendtgørelse om genforsikringsvirksomhed og 
coassurancevirksomhed 

 
I dette notat redegøres der for de ændringer, som er foretaget i udkast til bekendtgørelse om 

genforsikringsvirksomhed og coassurancevirksomhed, som blev sendt i høring den 9. maj 2019. 

1. Ændringer i udkastet til bekendtgørelse 

Forsikringstilsynet har modtaget skriftlige høringssvar til udkastet til bekendtgørelse fra høringsparterne.  

Forsikringstilsynet har gennemgået de modtagne bemærkninger, og har på baggrund heraf foretaget 

følgende ændringer i udkastet: 

1) § 2, stk. 1, nr. 4, litra c i udkastet er ændret til § 2, stk. 1, nr. 5 og er blevet præciseret således, 

at der henvises til forsikringsklasse 16. Diverse økonomiske tab. 

 
2) § 2, stk. 2, nr. 4 i udkastet er blevet præciseret for at imødekomme kommercielle hensyn. 

 

3) § 2, stk. 2, nr. 5 i udkastet er præciseret således, at det fremgår at coassurandører, der ikke har 

hovedsæde eller filial på Færøerne, skal have en rating fra Standard & Poor’s på minimum 

klasse A eller tilsvarende rating fra et andet internationalt anerkendt ratingbureau.  

 

4) § 5, stk. 1 i udkastet er præciseret således, at det fremgår, at forsikringsselskaber og 

genforsikringsselskaber, der ikke har sit hovesæde eller en filial på Færøerne, og som mindste 

har en rating fra Standard & Poor’s på minimum klasse A eller tilsvarende rating fra andet 

internationalt anerkendt ratingbureau, kan tegne genforsikringsdækninger for de færøske 

forsikringsselskaber. 

 
5) § 5, stk. 2 i udkastet er konsekvensrettet som følge af at § 2, stk. 1, nr. 4, litra c er blevet 

ændret til § 2, stk. 1, nr. 5. Ligeledes er bestemmelsen blevet udvidet til også at omfatte 

sundhedsforsikringer, jf. § 2, stk. 1, nr. 1. 

 
Herudover er der foretaget enkelte sproglige og tekniske rettelser, som ikke medfører indholdsmæssige 

ændringer i bekendtgørelsen. 

2. Forsikringstilsynets bemærkninger til høringssvarene 

De modtagne høringssvar indeholder flere kommentarer og spørgsmål, som ikke har givet anledning til 

ændring af udkastet til bekendtgørelse. Forsikringstilsynet har dog bemærkninger til følgende udvalgte 

kommentarer og spørgsmål:  
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1) § 2, stk. 1 

Omfanget af specialforsikringer, som er omfattet af bekendtgørelsen er for beskedent. Der bør være en 

generel tilladelse til at indgå coassurancer, når blot den ene deltager lovligt kan drive virksomhed på 

Færøerne. 

Entrepriceforsikringer, projektrådgiverforsikringer eller diverse tillægsforsikringer, lovpligtig lodsansvar, 

lovpligtig drone-ansvar bør være omfattet af den foreslåede ændring af forsikringsloven.  

Ligeledes bør forsikringsselskaber fra UK blive omfattet af den kommende lovændring. 

Det er Forsikringstilsynets vurdering, at omfanget af specialforsikringer i bekendtgørelsen vil være 

tilstrækkeligt i første omgang til at kunne dække det aktuelle forsikringsbehov og lovliggøre 

eksisterende forhold.  Såfremt det i forbindelse med den kommende ændring af forsikringsloven viser 

sig, at der er behov for at regulere yderligere specialforsikringer i loven eller bekendtgørelsen, vil 

Forsikringstilsynet tage dette spørgsmål op igen. Forsikringstilsynet er også opmærksomt på, at UK’s 

stilling som værende en del af EU/EØS samarbejdet kan ændre sig pga. Brexit.  

Det er ligeledes Forsikringstilsynets vurdering, at det bør være et krav, for at kunne få mulighed for at 

tegne coassurance iht. bekendtgørelsen, at de færøske forsikringsselskaber eller udenlandske filialer 

deltager. En fravigelse af dette krav vil kræve en ændring af forsikringsloven. 

2) § 2, stk. 1, nr. 2 

Sundhedsforsikringer bør ikke være omfattet af bekendtgørelsen før, det er blevet undersøgt nærmere 

hvilken betydning det har, at danske Mølholm Forsikring AS er i gang med at blive fusioneret med 

norske Gjensidige Forsikring. 

Er det et krav om, at alle forsikringer i Mølholm Forsikring AS skal opsiges? 

Det bør være muligt fremover at formidle sundhedsforsikringer til udenlandske selskaber, herunder til 

Gjensidige Forsikring ASA. 

Det bør åbnes op for i forsikringsloven, at sundhedsforsikringer kan tegnes i udenlandske 

forsikringsselskaber, som er hjemmehørende i lande, herunder Norge, som ikke har indgået 

gensidighedsaftaler med Færøerne på forsikringsområdet. 

Det danske Finanstilsyn har den 2. april 2019 udsendt følgende redegørelse om overdragelse af 

forsikringsbestanden i Mølholm Forsikring AS til Gjensidige Forsikring ASA: 

”REDEGØRELSE OM OVERDRAGELSE AF FORSIKRINGSBESTAND  

I henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed afgives følgende redegørelse:  

Mølholm Forsikring A/S, CVR-nr. 25121902, har ansøgt Finanstilsynet om tilladelse til at 

overdrage selskabets forsikringsbestand til Gjensidige Forsikring ASA, Norge.  

Overdragelsen sker som led i en fusion mellem selskaberne med Gjensidige Forsikring, ASA, 

Norge, som det fortsættende selskab.  

Overdragelsen skal ske med virkning fra den 2. september 2019.  



 

3/4 

 

Overdragelsen af forsikringsbestanden medfører ingen ændringer i forsikringsvilkårene, 

herunder i forsikringsydelser og forsikringsbetingelser.  

Overdragelsen medfører ikke en særlig ret til at hæve forsikringsaftalen, jf. § 204, stk. 8, i lov 

om finansiel virksomhed.  

Forsikringstagerne i Mølholm Forsikring A/S har ret til at fremsætte indsigelse mod 

overdragelsen.  

Eventuelle indsigelser skal afgives skriftligt senest den 2. juli 2019 til:  

Finanstilsynet  

Århusgade 110  

2100 København Ø  

Eller  

finanstilsynet@ftnet.dk  

Finanstilsynet, den 2. april 2019” 

Virkningen af at Mølholm Forsikring AS bliver fusioneret med Gjensidige Forsikring ASA er, at de 

sundhedsforsikringer som er tegnet på Færøerne af Mølholm Forsikring AS, efter fusionen ikke længere 

er tegnet i et dansk forsikringsselskab, som lovligt kan drive virksomhed på Færøerne, men derimod i et 

norsk forsikringsselskab, som ikke må drive virksomhed på Færøerne.  

For de berørte forsikringstagere betyder det, at Mølholm Forsikring AS fortsat kan servicere 

eksisterende policer, men de må ikke forlænge dem eller tegne nye policer efter fusionen. Det vil 

således ej heller være lovligt at formidle sundhedsforsikringerne til Gjensidige Forsikring ASA, jf. 

forsikringsloven § 36 modsætningsvis. 

Bekendtgørelsen om genforsikringsvirksomhed og coassurancevirksomhed er udarbejdet med henblik 

på at kunne håndtere den situation, at sundhedsforsikringerne i Mølholm Forsikring AS kan videreføres 

ved coassurance med Gjensidige Forsikring ASA. Alternativt kan de færøske forsikringsselskaber 

vælge selv at tegne sundhedsforsikringerne og genforsikre op til 100% af risikoen, jf. udvidelsen af § 5, 

stk. 2. 

Såfremt de færøske forsikringsselskaber, som i dag formidler sundhedsforsikringer til Mølholm 

Forsikring AS, ikke ønsker at indgå i coassurance med Gjensidige Forsikring ASA eller tegne 

forsikringerne selv, men kun ønsker at formidle forsikringerne ligesom i dag, kan disse ønsker indgå i 

Forsikringstilsynets overvejelser om, hvorvidt sundhedsforsikringer også bør reguleres i 

forsikringsloven. En ændring af forsikringsloven forventes dog ikke at være vedtaget af Lagtinget inden 

fusionen mellem Mølholm Forsikring AS og Gjensidige Forsikring får virkning den 2. september 2019. 
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3) § 2, stk. 1, nr. 2 

Det er uklart, om det har været hensigten med bekendtgørelsen, at P&I forsikringer skal kunne tegnes 

ved coassurance, da det fremgår af høringsbrevet, at Forsikringstilsynet påtænker at udarbejde forslag 

til ændring af forsikringsloven, som vil gøre det muligt for forsikringsselskaber i EU og EØS lande frit at 

tegne P&I forsikringer for skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover. 

Ifølge bekendtgørelsen vil det være muligt at tegne P&I forsikringer i coassurance uanset 

skibsstørrelse. Som nævnt i høringsbrevet påtænker Forsikringstilsynet at udarbejde forslag til ændring 

af forsikringsloven, som vil gøre det frit for forsikringsselskaber i EU/EØS lande at tegne den ”store” P&I 

forsikring, dvs. for skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover. 

4) § 2, stk. 2, nr. 3 

Bestemmelsen bør ændres, eller helt udgå, således at samtlige forsikringsselskaber, herunder 

islandske og danske, som lovligt kan tegne forsikringer på Færøerne, ligestilles. 

For at kunne tegne coassurance inden for de af bekendtgørelsen nævnte specialforsikringer er det et 

krav ifølge § 2, stk. 2, nr. 3, at mindst en af coassurancørerne deltager i aftalen gennem sit hovedsæde 

eller en filial, der er etableret på Færøerne.  

Islandske og danske forsikringsselskaber, som er blevet anmeldt til at drive grænseoverskridende 

tjenesteydelsesvirksomhed på Færøerne, kan tegne direkte forsikringer her i landet inden for de af 

selskabernes anmeldte forsikringsklasser.  

Det er Forsikringstilsynets vurdering, at det bør være et krav for at kunne få mulighed for at tegne 

coassurance iht. bekendtgørelsen, at de færøske forsikringsselskaber eller udenlandske filialer 

deltager. En fravigelse af dette krav vil kræve en ændring af forsikringsloven. 

5) § 4 og § 5, stk. 3 

Det ville være ønskeligt at få oplyst, hvordan Forsikringstilsynet ønsker at selskaberne skal præsentere 

omfanget af coassurancevirksomhed og fakultative genforsikringskontrakter, som skal indrapporteres til 

tilsynet, f.eks. ved en skabelon. 

Ifølge § 4 skal hver coassurandør råde over statistiske oplysninger, som viser omfanget af den 

coassurancevirksomhed, som coassurandøren deltager i på Færøerne. Ved statistiske oplysninger 

forstås bl.a. samlede præmier, antal policer og policesummer samt skadeshistorik, herunder 

gennemsnits-, frekvens- og storskader. 

Ifølge § 5, stk. 3 skal forsikringsselskaberne årligt indberette en oversigt over anvendte 

genforsikringsvirksomheder og deres rating, jf. stk. 1 samt en oversigt over de fakultative 

genforsikringskontrakter, jf. stk. 2. 

 

         /Gudmundur Effersøe Nónstein 

       


