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Oppgavetekst: 
Endelig var det sommer, og Peder Ås hadde for en gang skyld ordnet det slik at noen skulle ta seg av 
det daglige stellet på det lille gårdsbruket hans, mens Peder og familien var på ferie i fire uker. En 
profesjonell avløser var det ikke tale om; det ville blitt altfor dyrt. Peder hadde avtalt med Lars Holm, 
gutten fra nabogården som nettopp var fylt 18 år, at Lars skulle ta seg av gården mens Peder og 
familien var på ferie. Lars hadde lenge mast på Peder om mulighetene for sommerjobb; Lars trengte 
arbeidserfaring og han visste at Peder ikke hadde hatt ferie på mange år. Peder var skeptisk i 
begynnelsen, men lot seg overbevise om at Lars kjente gårdsdriften godt nok til å kunne overta i noen 
uker. Lars pleide å hjelpe til på gården hjemme, og han kjente godt til Peders gård. Avtalen var at Lars 
skulle passe gården og dyrene mens familien var borte, til gjengjeld skulle han få kost, losji og 
lommepenger.  
 
To uker etter at Peder og familien var reist på ferie, syntes Lars Holm at han hadde fått ordentlig skikk 
på driften, og han bestemte seg for å lage en overraskelse for Peder når han kom tilbake. Peder 
hadde lenge snakket om at han ønsket å flytte på en del jordmasser som lå i utkanten av gårdens 
jorder, i nærheten av en trafikkert bro som gikk over eiendommen, slik at også denne delen av 
eiendommen kunne utnyttes som dyrkbar mark. Lars, som akkurat hadde fått førerkort for både 
personbil og traktor, bestemte seg for å bruke alle ledige stunder de resterende fjorten dagene til å 
planere marken ved hjelp av Peders traktor. Tirsdag formiddag, da Lars hadde gravd og flyttet 
jordmasse i fire dager, og var kommet ganske langt i arbeidet, ble han vitne til en uventet hendelse: 
Store jordmasser raste ut under broen som gikk over Peders eiendom, slik at broen sviktet. Den tungt 
trafikkerte broen raste delvis sammen. Broen måtte senere rives og gjenoppbygges.  
 
Fylkeskommunen, som eide broen, krevde erstatning for utgiftene til rivning og gjenoppbygging fra 
Peder Ås, fordi både Peder selv og Lars Holm hadde utvist uaktsomhet. Fylkeskommunen viste til 
Peder ikke hadde valgt en profesjonell avløser, men latt den unge Lars ta over gårdsdriften. Videre 
mente fylkeskommunen at Lars hadde vært uaktsom når han satte i gang gravearbeidene i nærheten 
av broen uten å sjekke grunnforholdene først. Gravingen hadde forårsaket at grunnen kom i 
bevegelse, slik at jordmassene under broen raste ut. Peder bestred at han kunne holdes ansvarlig. 
Han hadde ikke opptrådt uforsvarlig når han gikk med på å la Lars overta gårdsdriften. Videre var 
ikke Lars fast ansatt hos Peder, og det forelå ingen skriftlig arbeidsavtale mellom Peder og Lars. 
Uansett hadde ikke Peder bedt Lars om hjelp til annet enn den daglige gårdsdriften; noen 
gravearbeider hadde det aldri vært tale om. Dessuten viste Peder til at det ikke var gravingen alene 
som hadde forårsaket broens kollaps. Spesialistundersøkelser på stedet hadde senere vist at når 
broen sviktet, så skyldtes det også at broens fundamentering var av eldre dato. Så selv om broen ikke 
ville kollapset uten gravearbeidene, mente Peder at han ikke kunne holdes ansvarlig for at broen var 
gammel.  
 

Spørsmål 1: Kan Peder Ås holdes ansvarlig for skadene på broen? 
 
Oppgaven reiser sentrale spørsmål i erstatningsrettsfaget, men spørsmål 1 er ikke utformet slik at 

det spesifiserer hvilket ansvarsgrunnlag som skal anvendes.  Slik spørsmålet er formulert, vil 

oppgaven kunne løses både etter arbeidsgiveransvaret og den alminnelige culpanormen. Også 

objektivt ansvar kan tenkes (jf. Rt. 1931 s. 513 Holmenkollbanen), men dette synes noe anstrengt slik 

oppgaven er lagt opp. Anførslene peker i retning av både arbeidsgiveransvar og culpaansvar, og 

kandidater som drøfter begge må honoreres. Samtidig må kandidater som problematiserer hvilket 



ansvarsgrunnlag som bør legges til grunn gis uttelling for dette. Kandidater som nevner organansvar 

har misforstått og må trekkes.  

Kandidatene bes vurdere om Peder Ås kan "holdes ansvarlig for skadene". Oppgaven legger 

imidlertid ikke opp til å problematisere det økonomiske tapet, slik at dette kan forutsettes. 

Anførselen om broens alder bør tas til slutt i oppgaven, som et spørsmål om samvirkende 

skadeårsaker. De som blander dette inn i ansvarsgrunnlaget må trekkes.  

Angripes problemstillingen ut fra skl. § 2-1 må det drøftes om det foreligger et arbeidsforhold, om 

Lars Holm har utvist uaktsomhet og om Peder Ås i tilfelle svarer for dette. Arbeidsgiveransvaret er 

godt dekket i pensumboken (Lødrup/Kjelland: Lærebok i erstatningsrett, 6. utgave 2009, kap 6 II og 

III).  

Det må her være temmelig klart at Lars Holm opptrer i Peder Ås' tjeneste. På dette punkt vises det til 

behandlingen i pensumboken s. 194 ff. Deretter må man gå videre med en vurdering av om Lars har 

utvist skyld. Fokus må først være på skadeevnen, dvs. risikoen for grunnbrudd og omfanget av mulige 

skader. Lars må her vurderes som en voksen og alminnelig kyndig person, samt ut fra de krav som må 

stilles til den rollen han går inn i; som maskinfører. Det viktige her er at kandidatene identifiserer 

terskelen Lars skal vurderes opp mot, og gjennomfører en tilfredsstillende culpadrøftelse på dette 

grunnlag. 

Vurdert opp mot en slik terskel må risiko knyttet til grunnforholdene måtte anses som synbart. 

Skaden på broen må også sies å ligge i farens retning, og innenfor det generelt påregnelige. En annen 

konklusjon enn culpa må selvsagt godtas, men kandidater som trekker inn Lars' unge alder som 

"formildende" moment må trekkes for det. Det faktum at broen var gammel, vil for øvrig ikke være 

relevant i culpavurderingen, men komme inn i årsaks-/utmålingsvurderingen. Ellers må kandidatene 

som vanlig bedømmes etter kvaliteten i drøftelsene. Det nevnes at det i kursundervisningen har vært 

et særlig fokus på culpadrøftelser, og at det i oppgavesettet som er benyttet i kursundervisningen er 

en oppgave som nettopp dreier seg om en privatperson som forårsaker skade gjennom 

gravearbeider. 

Til sist må det vurderes om Peder hefter for den eventuelle uaktsomhet. Det bør kort slås fast at 

skaden er påført under utførelsen av arbeidet – "i tjenesten". Det springende punkt blir om Lars må 

sies å ha gått "utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet 

og karakteren av arbeidet eller vervet", jf. § 2-1 første ledd i.f. På dette punktet er det på det rene at 

gravearbeidene ligger utenfor det Lars hadde som arbeidsoppgaver på gården. På den annen side vil 

gravearbeider være en naturlig del av gårdsdriften, og det er en påregnelighetsvurdering som skal 

foretas. I denne sammenheng må det også kunne legges vekt på at gravearbeidene skjer i Peders 

interesse. Konklusjonen er imidlertid underordnet, igjen er det kvaliteten i drøftelsen som må være 

det sentrale evalueringskriterium. 

Drøftes ansvarsgrunnlaget direkte etter den ulovfestede culpanormen vil skyldvurderingen måtte 

knyttes opp mot Peders valg av avløser, evt. manglende instruks om hva Lars kunne foreta seg. Culpa 

i utvelgelsen av personale er kort vurdert i Rt. 1982 s. 1349 ISS-dommen, som er sentral i 

kursundervisningen.  Kandidatene bør derfor ikke ha vanskeligheter med å identifisere 

problemstillingen.  



Det sentrale i culpavurderingen blir en vurdering av påregnelighet av at Lars igangsetter farlig 

virksomhet. Poenget er at skadeevnen overfor naboer/veianlegg ikke knytter seg til selve 

gårdsdriften/avløserjobben, men til igangsetting av større arbeider. På denne bakgrunn er det 

vanskelig å konkludere med at det var uaktsomt av Peder å overlate gårdsdriften til Lars. Det kan 

imidlertid reises spørsmål om Peder tydeligere burde gjort det klart overfor Lars hva han ikke kunne 

foreta seg. De kandidatene som får til en presis drøftelse her må honoreres.  

Vedr. årsaksspørsmålet er det på det rene at det foreligger faktisk årsakssammenheng mellom 

gravingen, grunnbruddet og skadene på broen. Faktum indikerer imidlertid at også broens alder 

representerer en nødvendig betingelse, jf. ordlyden "skyldtes det også" sammenholdt med neste 

setning "selv om broen ikke ville kollapset uten gravearbeidene". Uansett hvordan man forstår 

faktum, er det sentrale å vise forståelse for årsaksvurderingen og betingelseslæren. Så lenge 

gravingen representerer en nødvendig betingelse, blir det ansvar, og oppgaven gir ikke foranledning 

til å gå inn på eventuell medvirkning fra fylkeskommunen. At broen skades gjennom et grunnbrudd, 

kan heller ikke ses på som så atypisk at det ligger utenfor det adekvate.  

Arbeidene med å gjenoppbygge broen ble langvarige, og trafikken langs fylkesveien måtte derfor 

flyttes til alternative veistrekninger i en periode på over ett år. For den familiedrevede veikroen 

Gatelangs, som lå langs fylkesveien og gjennom mange år hadde servert reisende hjemmelaget mat, 

betød det endrede trafikkmønsteret at kundegrunnlaget ble borte. Når kundene uteble, kunne 

Gatelangs ikke lenger opprettholde driften, og krevde derfor erstatning fra Peder Ås for det 

inntektstapet veikroen ble påført. Peder Ås fremholdt at selv om retten skulle komme til at han kunne 

holdes ansvarlig for skadene på broen, så kunne Peder sitt ansvar uansett ikke omfatte Gatelangs sitt 

inntektstap. Gatelangs hadde selv valgt å drive servering langs en veistrekning, og plasseringen av 

kroen måtte Gatelangs selv ta ansvar for. Det var en kjent sak at veier kan bli stengt i perioder, også 

av helt andre grunner.        

Spørsmål 2: Gitt at Peder kan holdes ansvarlig, omfatter erstatningsansvaret også Gatelangs sitt 

inntektstap?  

De studenter som har lest Rt. 2010 s. 24 Hanekleivdommen, vil her kunne ha en fordel. Dommen er 

ikke nevnt i pensum (Lødrups 6. utgave), men er behandlet i Hagstrøm/Stenvik: Erstatningsrett, 2015, 

som en del kandidater nok har lest. Den er også nevnt på forelesningene, både som illustrasjon på 

grensen mellom erstatning i kontrakt og delikt, samt på manglende interessevern.  

Oppgaven reiser spørsmål om adekvans (i form av nærhet i årsakssammenheng), men kan også 

vurderes som et prinsipielt spørsmål om vernet interesse samt om interessevern. Grensedragningen 

her er vanskelig (se drøftelsen hos Hagstrøm/Stenvik s. 50 ff., særlig s. 53), og de kandidater som 

viser et bevisst forhold til tilnærmingene bør honoreres.  

I Rt. 2006 s. 690 Lillestrømdommen, prem. 55 ble det uttalt at:  

«Jeg er enig med Vesta i at erstatningsansvaret må avgrenses slik at erstatningsplikten ikke 

gir seg urimelige eller urettferdige utslag, og at det hensiktsmessig kan gjøres ved å kreve «en 

viss nærhet i årsakssammenheng, uavhengig av den konkrete påregnelighet», jf. Rt-1973-

1268 (flymanøverdommen) på side 1272. Jeg er også enig med Vesta i at det etter norsk 



rettspraksis skal mye til for at et tredjemannstap har erstatningsrettslig vern, jf. Rt-2005-65 

avsnitt 49. Men avgrensningen av vernet må skje etter en konkret vurdering.» 

I Rt. 2010 s. 24 Hanekleiv ble det foretatt en konkret vurdering langs de samme linjer som i 

flymanøverdommen. Selv om det må anses som en fordel å ha kjennskap til hanekleivdommen, er 

dette således ingen forutsetning for å få til en fullgod drøftelse. Kandidatene bør ta utgangspunkt i 

spørsmålet om "konkret og nærliggende interesse" (jf. kabeldommen, Rt. 1955 s. 852), vise til 

flymanøverdommen og utgangspunktet om at det skal en del til før tredjepartsskader innrømmes 

erstatningsrettslig vern etter adekvansvurderingen. Enkelte vil kanskje nevne Rt. 1996 s. 1473 

Skjerping bru, men denne gjelder egentlig spørsmål om utgifter til erstatningsbro var 

erstatningsrettslig vernet, herunder om prinsippene om tredjepartstap var anvendelige eller ikke.  

Dersom det ses prinsipielt på spørsmålet om vernet interesse kan det tas utgangspunkt i Rt. 2010 s. 

24 Hanekleiv, prem. 53, der det sies at  

"Gjennom etableringa har selskapet, som andre næringsdrivande langs veg, teke på seg ein 

risiko, som omfattar risikoen for endra trafikkmønster så vel varig som for kortare tid. Som 

utgangspunkt vil det ikkje vere nokon selskapet kan halde ansvarleg for dette."  

Oppgaven kan således løses på det prinsipielle spørsmålet om formuestapet nyter erstatningsrettslig 

vern. En enkelt henvisning til at næringsdrivende langs en vei ikke har noe erstatningsrettslig vern for 

sin omsetning blir imidlertid for enkelt.  

Oppgaven gir gode muligheter for dyktige kandidater til å vise seg frem. Spørsmålet om 

tredjepartstap og nærhet i årsakssammenheng kombinert med interessevernsynspunkter er 

kompleks på dette stadiet av studiet. De kandidater som anvender prinsippene i flymanøverdommen 

mer mekanisk, uten å få frem den særegenhetene ved tredjepartsskade, vil maksimalt kunne 

vurderes til en svak C.   

Bilene som kjørte over brua greide akkurat å stoppe i tide da broen sviktet, men den 17-årige Marte 

Kirkerud ble alvorlig skadet da bilen hun var passasjer i, måtte bråbremse. Bilen hadde overholdt 

fartsgrensen, men idet bilen bråbremset Marte hadde akkurat tatt av seg sikkerhetsselen for å plukke 

opp mobiltelefonen sin fra gulvet, slik at hun ble kastet fremover og traff frontruten. Skadene Marte 

pådro seg medførte at hun ble erklært 100 % ufør. Marte krevet full erstatning fra bilens 

trafikkforsikrer. Forsikringsselskapet erkjente ansvaret, men mente at Martes manglende bruk av 

bilbelte medførte at hun hadde medvirket til skaden, og derfor måtte tåle avkorting i 

erstatningssummen. 

Spørsmål 3: Kan Marte få medhold i kravet om full erstatning mot bilens trafikkforsikrer?  

Oppgaven legger ikke opp til en vurdering av om motorvognen må sies å ha "gjort" skaden, jf. bal. § 4, 

siden ansvaret erkjennes. Spørsmålet må besvares ut fra medvirkningsbestemmelsen i bal. § 7. 

Spørsmålet er om Marte har medvirket ved egen skyld, men i tilfelle om hun kan sies å legges "berre 

lite til last" slik at hun likevel får full erstatning. Medvirkning ved trafikkskader er fremstilt i Lødrup, 

kap 11 VI. 

Manglende bruk av bilbelte er behandlet i Rt. 2005 s. 887 bilbeltedommen, som er nevnt i læreboken 

s. 411 og 418.  Her sies det følgende prinsipielt: (prem. 29):  



"På bakgrunn av den betydning bilbelter har for å øke trafikksikkerheten og den utbredelse 

bilbeltebruken har oppnådd i de senere år, og videre under hensyn til de offentligrettslige 

regler og tiltak omkring bilbeltebruk, påbud, gebyrplikt, kampanjer, mener jeg at manglende 

bruk av bilbelte må anses som et klart brudd med normal og akseptert opptreden i 

forbindelse med bilkjøring. Etter min mening innebærer dette at unnlatt bruk av belte under 

kjøring må regnes som en uaktsomhet, som overskrider «den mer dagligdagse og uskyldige 

aktløyse». Dette bør være den alminnelige regel. Unntak kan nok tenkes, men krever en 

spesiell begrunnelse." 

Martes alder kan ikke få betydning, jf. Rt. 2005 s. 887 prem. 30: "Jeg finner ikke at As unge alder, som 

blant annet innebar at hun var for ung til å ha sertifikat, leder til et annet resultat." Dette bør 

kandidatene kunne resonnere seg frem til på bakgrunn av den alminnelige culpastandarden.   

Kandidatene er ikke bedt om å fastsette størrelsen på avkortningen. Like fullt vil det være relevant å 

gå inn på en vurdering om avkortning skal skje, uavhengig av om man når den konklusjon at Marte 

kan legges mer enn "berre lite til last". I bilbeltedommen ble erstatningen f.eks. ikke avkortet, under 

henvisning til rimelighet og at føreren hadde opptrådt grovt uaktsomt. De som makter å foreta en 

slik vurdering uten å hengi seg til spekulasjoner må honoreres.  

Samtlige spørsmål skal besvares.  

Alt i alt gir oppgaven spørsmål av varierende vanskelighetsgrad innenfor sentrale emner i 

erstatningsretten. Det er gode muligheter for å få brukt kunnskapene, og oppgaven krever at 

kandidatene resonnerer selvstendig. Derfor vil oppgaven sannsynligvis også skille godt. Det vil 

muligens forvirre en del at ansvarsgrunnlaget ikke er angitt i spørsmål 1, siden dette har vært vanlig 

de senere årene. Oppgaveteksten gir imidlertid så mange hint i retning av arbeidsgiveransvaret at det 

vil være en vesentlig svakhet dersom dette ikke er drøftet. I spørsmål 2 vil det være mulig å oppnå en 

C gjennom en "ordinær" adekvansvurdering, mens A og B må forbeholdes de som resonnerer mer 

avansert rundt tredjepartstap. Medvirkningsvurderingen i spørsmål 3 bør ikke være vanskelig, 

uavhengig av om man husker bilbeltedommen eller ikke. Veiledningen revidert etter sensormøtet 

15.6.2015.  
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