
From:                                 "Jbf bank og forsikring" <c276172.105000@flyt.jfg.no>
Sent:                                  Mon, 11 Jul 2022 12:57:04 +0200 (CEST)
To:                                      "Postmottak Orkland" <postmottak@orkland.kommune.no>
Subject:                             Skade 276172
Attachments:                   Vannskadebesiktigelsesrapport, v5-Water inspection-276172-30204 (1).docx

Saken gjelder regress etter skade hos vår forsikringstaker. 

Forsikringstaker: Jann Eirik Evensen 

Skadested:  Langenglia 11, 7332 Løkken Verk

Selskapets regressadgang er regulert i Skadeserstatningslovens § 4-3, jf. § 4-2 pkt 
b som gir oss anledning til å kreve regress mot erstatningspliktig skadevolder så 
langt skadelidte kunne ha krevd erstatning hos skadevolderen. 

Vi viser til vedlagte kopi av takstrapport. 

Som det går frem av dokumentene anses skadeårsaken i dette tilfelle tå være feil 
ved deres montering av kum som uten tilstrekkelig drenering. Hull for 
Forsikringstakers vanntilførsel og dreneringshull er på samme høyde. Ved store 
nedbørsmengder kommer det vann inn i kummen fra omgivelsene via 
dreneringshullet. Vi får utlegg i saken og mener dere som leverandør av produktet 
er ansvarlig for de oppståtte skadene. 

Deres ansvarserkjennelse/innbetaling imøteses. 

 

Med vennlig hilsen

Jbf forsikring
Robert Mortensen
Dir.tlf. 22948286 Tlf.tid: 09:00-14:00

ADVARSEL: Denne e-posten kom fra utenfor organisasjonen. Ikke klikk på 
lenker eller åpne vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at 
innholdet er trygt. 
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