
• Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden.

• Anbefaling:
• Følg med her, ikke noter så tastene spruter.
• Ha egen oppgave m/mine kommentarer oppe når vi går gjennom.

• Advarsel:
• Jeg kommer til å snakke litt teori rundt spørsmålene for å hjelpe dere å 

forstå jussen.
• I en praktikumsoppgave skal dere derimot ikke skrive unødvendig teori, 

men bare det som trengs for å løse spørsmålene!
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• Rettsgrunnlag og subsumsjon kan gli over i hverandre.
• Ikke heldig å gjøre all lovtolkning etc som du trenger i subsumsjonen helt 

først.
• Da blir drøftelsen fort veldig «teoretisk» og todelt, slik at du får ikke koblet 

juss og faktum tett sammen.

• Noen ganger må man inn på rettsgrunnlaget for å stille rett problemstilling.
• Eks: oppgave 3
• 1) Oppgaveteksten gir spørsmålet: 

«Kan erstatningen reduseres eller falle bort på grunn av Tastads 
forhold»?

• 2) Skl. § 5-1 nr. 1 er det relevante rettslige grunnlag.
• 3) Derfra kan vi utlede en mer presis problemstilling: 

«Medvirket Tastad til skaden ‘ved egen skyld’, jf. skl. § 5-1 nr. 1?»
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• Viktig: ikke ha noen lang innledning! 
• Gå rett på sak.

• Bør man nevne de tre vilkårene eller gå rett på ansvarsgrunnlaget?
• Avhenger av hvordan man tolker oppgaveteksten.
• Formuleringen «er ansvarlig for skaden på grunnlag av» tyder nok på at 

man bør se på mer enn bare ansvarsgrunnlaget. 
• Hadde vært annerledes om oppgaven f.eks. spurte om «det forelå 

ansvarsgrunnlag som følge av uaktsomhet»

• Økonomisk tap
• Åpenbart, pga 100% yrkesmessig invaliditet = tap i fremtidig erverv ++

• Årsakssammenheng
• Faktisk: snublefall ned i sjakta var en betingelse for skaden.
• Rettslig: snublefall ned i sjakta med 100% invaliditet som følge er åpenbart 

påregnelig.
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• Organansvaret = identifisere selskapet…
• … med sine organer (typisk styret)
• … med personer i ledende stillinger.

• Arbeidsgiveransvaret = avledet ansvar for ansattes uaktsomhet
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• Ikke gitt hvilken av de to tilnærmingene som er best.
• Men se Rt. 1991 s. 1303 (Gulvluke), hvor den enslige dommeren i mindretallet 

bruker skl. § 2-1 i en lignende situasjon.
• (Flertallet bruker objektivt ansvar, så de tar ikke stilling til spørsmålet om 

skl. § 2-1 eller organansvaret passer best.)
• Det viktige er at dere tar opp spørsmålet, ikke hvilken konklusjon dere kommer til.
• Culpadrøftelsen blir i praksis den samme i begge tilfeller.
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• (RG = rettsgrunnlag)
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• OBS: En illustrasjon, ikke illustrasjonen.

• Kan være nyanser i måten å fremstille momentene på.
• Ulovfestet felt � momentene må utledes fra (iblant uklar) rettspraksis.

• Viktig: helhetsvurdering
• Ikke noen gitt «rekkefølge» på momentene.
• Hvert moment er ikke en «øy» separat fra de andre.
• Tvert imot: det er viktige koblingspunkter og motsetninger.

• Heller ikke meningen at alle momentene skal nevnes i en teorioppgave. Ta kun de 
som er relevante.
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• Man må se med et kritisk blikk på anførsler om frekvens.
• Rt. 1974 s. 41 (Stige) er ikke sammenlignbar. 100 000 stiger solgt, naturlig å 

anta at bortimot alle er blitt brukt, og bare ett kjent skadetilfelle.
• I vår sak vet vi f.eks. ikke hvor mange andre som har gått ut på balkongen 

tidligere.

• Det avgjørende er hvor sannsynlig/realistisk det er at skade kan skje.
• Kumulativ effekt av mange enkeltfaktorer som alle øker risikoen for skade
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• Når det gjelder bygningsmyndighetenes kontroll, se Rt. 1991 s. 1303 (Gulvluke) på 
s. 1307:

• «Det avgjørende må imidlertid i alle tilfelle være vurderingen av det 
spesielle risikomomentet i den aktuelle sammenheng. Det er for øvrig ikke 
opplyst at spørsmålet om sikring av luka har vært spesielt tatt opp med 
myndighetene eller at det er overveiet av dem.»
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• Noen relevante dommer dere kunne ha trukket inn:
• Rt. 2000 s. 1991 (Alpinbakke I), særlig på s. 1995.
• Rt. 2001 s. 1221 (Alpinbakke II).
• Rt. 2011 s. 991 (Ulmebrann), om tidsmomentet i avsnitt 28.
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• Relevant også i culpavurderingen, ikke bare ifbm skl. § 5-1!
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• Utvikling i rettspraksis og teori i de senere ca. 10 år har gitt drøftelsen av objektivt 
ansvar en tydeligere struktur.

• Dommer som er eldre vil ha en mye mer uryddig struktur.

• Avansert poeng: Usikkerhet knyttet til «typisk»-kriteriet – det kan forstås på to 
måter:

• Må være typisk for virksomheten.  Dette er nok et vilkår.
• Må også skaden være typisk?  Usikkert om dette er et vilkår etter 

gjeldende rett. Mer naturlig å se på som et spørsmål om 
årsakssammenheng og adekvans.
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• Fint om dere presiserer nøyaktig hva risikoen er:
• Sjakten, som er dårlig sikret (kjetting/snubletråd), på en ikke opplyst 

balkong, bak ulåst dør, uten varsel/skilt.

• Dette er helt åpenbart, og kan godt sies med 1-2 setninger.
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• Forslag til alternativ formulering (fra Hagstrøm og Stenvik s. 175):
• «Det som kreves er at risikoen knytter seg til faktorer som er karakteristiske 

for den skadevoldende innretning eller virksomhet og at den er av et slag 

som ikke er utbredt i samfunnet ellers.»

• Avansert poeng:
• Er det også et krav om at skaden må være en typisk følge av risikoen?
• (Bortsett fra et begrepet «typisk» er det samme, så er dette egentlig et helt 

annet spørsmål.)
• Vilkåret er i så fall oppfylt i vår sak, da Tastads skade må anses typisk følge 

av et to etasjers fall.
• Men, generelt: 

• Uklart i rettspraksis om dette er et selvstendig krav.
• Virker mer naturlig å se på dette som noe som hører hjemme i 

drøftelsen av (rettslig) årsakssammenheng/adekvans.
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• (Dere trenger ikke nødvendigvis trekke frem alle disse, men pulverisering bør i alle 
fall være med.)

• Relevant fra rettspraksis er bl.a.:
• Rt. 2001 s. 1646 (Selmer) på s. 1656-1657:

• «Når det henses til de hensyn som begrunner det ulovfestede 
objektive ansvar, slik som risikoavveiinger, pulverings- og 
forsikringshensyn samt rimelighetshensyn, er det for meg ikke 
tvilsomt at arbeidsgiveren bør være nærmest til å bære ansvaret for 
skaden i As tilfelle.»

• Rt. 2003 s. 1546 (Røykedommen) avsnitt 65-73.

• Når det gjelder konkret rimelighet er det nok ikke så relevant å legge vekt på at 
ansvaret kan bli ruinerende for hotellet.

• Sml. Rt. 1993 s. 1201 (Lettbetongblokk), hvor man løser dette ved å bruke 
lempningsregelen i skl. § 5-2.
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• For å oppsummere:
• Det foreligger en stadig, ekstraordinær, og typisk risiko.
• Det er tilstrekkelig tilknytning mellom risikoen og hotellet.
• Hensynene som bærer det objektive ansvaret tilsier, etter en 

helhetsvurdering, at ansvaret bør ligge på hotellet.
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• Noen nevner forsett som mulig skyld, men her er det åpenbart uaktsomhet som er 
relevant.
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• Hva er medvirkningen her? Er flere måter å se dette på, her er mitt forslag.

• Mulig å trekke inn Rt. 2001 s. 1221 (Alpinbakke 2) på side 1228: 
• «Ulykken skyldes således i hovedsak det ekstraordinære faremomentet i 

bakken og manglende merking av dette som kunne gi henne anledning til å 
innrette sin kjøring i tide.»

• På samme måte har Tastad liten oppfordring til å se seg veldig nøye for når 
han går ut på balkongen. Det eneste som kan tenkes å «advare» ham er 
fraværet av lys.

• Døren leder ham også mot venstre og kjettingen – som fungerer som 
snubletråd.

• � Tastad medvirket ikke til skaden «ved egen skyld».
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• Fra forarbeidene til skl. § 5-1, Ot.prp. nr. 75 (1983-84) s. 64: 
• ‘‘Utvalget anfører at «har også den objektivt ansvarlige utvist uaktsomhet, 

må det tillegges særlig vekt i skadelidtes favør at skadevolder har et 
objektivt ansvar». Departementet er enig i dette som alminnelig 
utgangspunkt.’’

• Neppe trekk å la være å gå inn på dette hvis man konkluderer med at Tastad ikke 
har medvirket. 

• Dette fordi drøftelsene henger så tett sammen.
• Men kanskje et lite ekstra pluss om man i det minste kort kommenterer 

dette kort subsidiært.
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• Nyere rettspraksis hinter til et slikt skille. Se f.eks. Rt. 2012 s. 233 (Tankbil), hvor de 
frem til og med avsnitt 39 snakker om realisering av farekompleks, og deretter fra 
avsnitt 40 om mer klassisk årsakssammenheng. (Men ullent formulert.)

• Til a): Mange viser til Rt. 1968 s. 878 (Steinblokk). 
• Der uttaler Høyesterett på s. 881: 

• «Blokken som falt ned, fremtrer som den avgjørende, og praktisk 
sett - eneste - skadeårsak. Blokken ville knust alt der den falt enten 
det gjaldt bil eller annet. I forhold til bilen og kjøringen fremtrer 
fallet av blokken som et helt selvstendig, tilfeldig og utenfra 
kommende element i årsaksrekken.»

• HR skiller i den saken ikke klart mellom det jeg beskriver som (a) og (b).
• Dessuten: Kan uttalelsen overføres fullt ut til Tastads skade? 

• Usikkert, selv om bil generelt er «mykere» enn asfalt/betong.
• I vår sak mer som tyder på at bilen spiller en rolle for den nøyaktige 

skaden Tastad fikk.

• Til b): Tolket vidt i rettspraksis, se fra nyere tid særlig Rt. 2012 s. 233 (Tankbil)
• Ganske klar at dette ikke er tilfellet her.
• Ingen deler av farekomplekset forbundet med motorvogner blir realisert.
• Bilen står stille, og Tastad lander på den.
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• Dere kan (og bør) komme til denne konklusjonen ganske raskt og effektivt.
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