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Erstatningsansvar I 

Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud 



Litt om meg 

• Herman Bruserud 
• Cand.jur fra UiO i 2002, ph.d. fra UiO på 

kontraktsrettslig avhandling i 2010 
• Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Haavind 

2002 – 2004 
• Stipendiat ved Institutt for privatrett 2004 – 2008  
• Advokat i Kluge Advokatfirma DA 2008 – 2011 
• Seniorrådgiver i Lovavdelingen i 

Justisdepartementet 2011 – 2012 
• Førsteamanuensis ved IfP  (UiO) – august 2012 

 

Foto: Thomas 
Haugersveen/ 
Juristkontakt 



Dagens og morgendagens tema - 
erstatningsansvaret 
• Erstatningsansvar i kontraktsforhold 
• Tema over – i hvert fall – to dager 

• I dag: Vilkår for erstatningsansvar 
• Neste gang: Vilkår for erstatningsansvar og utmåling 

 



Hvor er vi nå? 
Kontraktsretten 

Innholdet av 
ytelsespliktene 

Når skal det 
ytes? 

Mangel 

Når 

Hvor 

Kvalitet 

Kvantitet 

Kontraktsrevisjon Mislighold av 
ytelsespliktene 

Forsinkelse 
Hva skal  

ytes? 

Virkninger for mislig-
holderens ytelse 

Virkninger for den 
andre partens ytelse 

Natural-
oppfyllelse 

Avhjelp Prisavslag Heving Tilbakeholdelse 
av vederlag 

Erstatning 

Retting 

Om-
levering 



Hva er erstatningsansvar? 

• Den misligholdende part må holde medkontrahenten – 
helt eller delvis – skadesløs for konsekvensene av 
misligholdet gjennom å yte økonomisk kompensasjon til 
medkontrahenten 
– Reparerende funksjon – skal (i utgangspunktet) stille 

medkontrahenten i samme situasjon som hun ville 
vært hvis man tenker seg misligholdet borte 



Hva er erstatningsansvar? 

• Den misligholdende part må holde medkontrahenten – 
helt eller delvis – skadesløs for konsekvensene av 
misligholdet gjennom å yte økonomisk kompensasjon til 
medkontrahenten (forts.) 
– Den preventive funksjon ikke så sentral som i den 

alminnelig erstatningsretten  
• Primærformålet er ikke å forhindre 

skadeforvoldelse, men å kompensere (og 
forhindre) kontraktsbrudd 

• Ikke erstatning for ikke-økonomisk skade som det 
er en viss åpning for i den alminnelige 
erstatningsretten  



Erstatning er én mulig sanksjon, blant 
flere 

• Erstatningsansvar er én sanksjon blant flere mulige både 
ved mangler, forsinkelse og annet mislighold 

• Vilkårene for erstatningsansvar blir normalt ikke påvirket 
av hvorvidt andre misligholdssanksjoner gjøres gjeldende 
eller er tilgjengelige 



Erstatning er én mulig sanksjon, blant 
flere 

• Omfanget av et erstatningsansvar vil ofte bli påvirket av 
hvorvidt andre misligholdssanksjoner gjøres gjeldende 
eller er tilgjengelige 
• Erstatningsansvar kan normalt kombineres med andre 

misligholdssanksjoner (men man får ikke erstattet mer 
enn sitt økonomiske tap)  

• Hvilket tap man har vil påvirkes av hvorvidt andre 
sanksjoner gjøres gjeldende – utmålingsspørsmål 

• Eks.: Naturaloppfyllelse + erstatning, retting + 
erstatning, prisavslag + erstatning, heving + 
erstatning 



Hvor er vi nå? 
Kontraktsretten 

Innholdet av 
ytelsespliktene 

Når skal det 
ytes? 

Mangel 

Når 

Hvor 

Kvalitet 

Kvantitet 

Kontraktsrevisjon Mislighold av 
ytelsespliktene 

Forsinkelse 
Hva skal  

ytes? 

Virkninger for mislig-
holderens ytelse 

Virkninger for den 
andre partens ytelse 

Natural-
oppfyllelse 

Avhjelp Prisavslag Heving Tilbakeholdelse 
av vederlag 

Erstatning 

Retting 

Om-
levering 

Forsinkelse 

Mangler 



En nærmere kikk 

Erstatning 

- Mislighold 
(kontraktsbrudd) 

- Ansvarsgrunnlag 
- Årsakssammenheng 
- Økonomisk tap 



Misligholdsvilkåret 
• Et speilbilde av kravene til partenes ytelser med 

hjemmel i kontraktsforholdet + risikospørsmålet 
• Giuditta Cordero-Moss’ forelesninger 

 



Hvor er vi nå? 
Kontraktsretten 

Innholdet av 
ytelsespliktene 

Når skal det 
ytes? 

Mangel 

Når 

Hvor 

Kvalitet 

Kvantitet 

Kontraktsrevisjon Mislighold av 
ytelsespliktene 

Forsinkelse 
Hva skal  

ytes? 

Virkninger for mislig-
holderens ytelse 

Virkninger for den 
andre partens ytelse 

Natural-
oppfyllelse 

Avhjelp Prisavslag Heving Tilbakeholdelse 
av vederlag 

Erstatning 

Retting 

Om-
levering 



En nærmere kikk 

Erstatning 

- Mislighold 
(kontraktsbrudd) 

- Ansvarsgrunnlag 
- Årsakssammenheng 
- Økonomisk tap 



Ansvarsgrunnlag – generelt  
• Et av vilkårene for at det skal foreligge grunnlag for 

erstatningsansvar 
• Har sin parallell i den alminnelige erstatningsretten 

(deliktsretten) 



Ansvarsgrunnlag - generelt 
• To hovedkategorier ansvarsgrunnlag i kontraktsretten 

 
 
 
Betinget av at det 
foreligger skyld 
 
Omfatter ulike skyldgrader 
(uaktsomhet, grov 
uaktsomhet og forsett) 
- kan ha betydning for 
ansvarsspørsmålet, men 
normalt først og fremst for 
utmålingen 
 

 
 
Ikke betinget av at det 
foreligger skyld 
 
Vil normalt kreve at andre 
vilkår enn skyld er oppfylt 
for at det skal foreligge 
grunnlag for ansvar (evt. 
fritaksvilkår), men det 
finnes eksempler på 
«rent» objektivt ansvar 
 
 

Subjektivt ansvar Objektivt ansvar 



Ansvarsgrunnlag – oversikt  
• CULPAANSVAR er et alminnelig ansvarsgrunnlag i 

norsk rett  
• I utgangspunktet anvendelig i alle typer kontrakter, 

for alle typer kontraktsbrudd og for alle typer 
(påregnelig) tap 

• Ulike typer objektivt ansvar 
• Objektivt ansvar ved uvitenhet om forpliktelsen 

(rettsvillfarelse) – Rt. 1979 s. 401, Rt. 1983 s. 205, 
Rt. 1994 s. 1617 og Rt. 2006 s. 372 

• Objektivt ansvar for pengemangel – Rt. 1919 s. 591 
• Ansvar basert på garantitilsagn 
• Tilsikringsansvar – kjl. § 40 (3), sjøl. § 377 
 

 



Ansvarsgrunnlag – oversikt  
• Ulike typer objektivt ansvar (forts.) 

• Objektivt ansvar for opprinnelig vanhjemmel 
(rettsmangel) 

• Bare total – avhl. § 4-17 (2) 
• Total og partiell – kjl. § 41 (2), husll. § 2-16   
• Rt. 1992 s. 620 (obiter) 
• Gjelder antakelig også ved overdragelse av rett 

som ikke eksisterer – gbl. § 9 
• Må adskilles fra rådighetsmangler 

• KONTROLLANSVAR 



Ansvarsgrunnlag – forpliktelsestyper  

Prosessen 
 

Målet 

Kontraktens 
krav 

Innsatsforpliktelse Resultatforpliktelse 

Kontraktsbrudds-
vurderingen og 
ansvarsgrunnlags-
vurderingen vil (normalt) 
være sammenfallende 

Kontraktsbrudds-
vurderingen og 
ansvarsgrunnlags-
vurderingen vil være to 
adskilte vurderinger 

Begge er subjektive 

Kontraktsbrudds-
vurderingen er 
objektiv 

Ansvarsgrunnlags-
vurderingen kan 
være enten objektiv 
eller subjektiv 



Ansvarsgrunnlag – forholdet mellom 
ulike typer ansvarsgrunnlag  
• Hva som er et anvendelig ansvarsgrunnlag avgjøres 

prinsipielt av kontraktsforholdet mellom partene 
– Minner om: betydningen av forpliktelsestypen  
– Ofte ikke tematisert i den individuelle kontrakten – 

bakgrunnsrettens anvisning (lovgivning, 
analogislutninger, kontraktstypespesifikke prinsipper, 
alminnelige prinsipper) 



Ansvarsgrunnlag – forholdet mellom 
ulike typer ansvarsgrunnlag  
• Flere typer ansvarsgrunnlag kan være anvendelige 

innenfor samme kontrakt(stype) 
– Kjøpsretten  

• Ulike tapstyper: 
– Direkte tap – kontrollansvar, kjl. §§ 27 og 40, 

jf. § 67 
– Indirekte tap (i tillegg til direkte tap) – 

culpaansvar og tilsikringsansvar, kjl. §§ 27 
og 40, jf. § 67 

• Tilsvarende løsninger i avhl. og husll.  
 



Ansvarsgrunnlag – forholdet mellom 
ulike typer ansvarsgrunnlag  
• Flere typer ansvarsgrunnlag kan være anvendelige 

innenfor samme kontraktstype (forts.) 
– Ulike type forpliktelser innenfor samme 

kontrakt(stype) 
• Relativt typisk: realdebitors hovedforpliktelse er 

en resultatforpliktelse, mens enkelte biforpliktelser 
er innsatsforpliktelser 

– Selgerens forpliktelse til å levere 
kjøpsgjenstanden er en resultatforpliktelse (kjl. 
§ 17), men plikten til å ta vare på 
kjøpsgjenstanden for kjøperens regning er en 
innsatsforpliktelse (kjl. kap. XI)  



Ansvarsgrunnlag – forholdet mellom 
ulike typer ansvarsgrunnlag  
• Flere typer ansvarsgrunnlag kan være anvendelige 

innenfor samme kontraktstype (forts.) 
– Generelt i kontraktstyper hvor et objektivt 

ansvarsgrunnlag er anvendelig – culpaansvar er 
også tilgjengelig som ansvarsgrunnlag 

• Kan være relevant å stille spørsmålet om 
erstatningsansvar kan ilegges på culpagrunnlag – 
betydning for adekvansvurderingen, noe vi 
kommer tilbake til 

 



Ansvarsgrunnlag – culpaansvaret  
• Et alminnelig ansvarsgrunnlag i norsk rett  

– Alle typer kontrakter, alle typer kontraktsbrudd og 
alle typer (påregnelig) tap 

• Den videre behandlingen 
– Culpaansvarets innhold  
– Kontraktsmedhjelperidentifikasjon 



Ansvarsgrunnlag – culpaansvaret  

• Culpaansvarets innhold  

Avtale-
inngåelsen 

Uaktsomhet i 
forbindelse med 

kontrakts-
inngåelsen 

(culpa in 
contrahendo) 

Uaktsomhet i 
forbindelse med 
oppfyllelsen av 

kontrakten 
(culpa in 

contractu) 



Ansvarsgrunnlag – culpaansvaret  

Avtale-
inngåelsen 

Culpa in 
contrahendo 

Typetilfeller:  (1) Manglende mulighet til å 
oppfylle kontrakten 

(2) Uaktsomt avgitte uriktige 
opplysninger 

(3) Misligholdt opplysningsplikt 

Forutsigelige oppfyllelseshindringer 

Rt. 2010 s. 710 avsnitt 35: «Lagmannsretten mente videre at selgeren 
hadde gitt villedende opplysninger om et sentralt forhold når det i 
egenerklæringsskjemaet var opplyst at en del bygningsmessige arbeider – 
blant annet oppgraderingen av loftet - var gjort av eiers mann med hjelp 
av «faglært person». Medhjelperen var møbelsnekker og hadde først og 
fremst arbeidet med kjøkkenmontering.»  
 

Rt. 2010 s. 710 avsnitt 36: «Om problemene med luftlekkasje og trekk 
uttalte lagmannsretten blant annet at den fant det «sannsynliggjort at 
eiendommen hadde en alvorlig mangel i forhold til luftlekkasje/trekk». 
Retten mente det var «påfallende at ankemotparten [ B] ikke har merket 
dette». Den kunne ikke «legge til grunn at selger - verken før eller etter 
oppgraderingen av loftet kan ha vært ukjent med de sentrale mangler som 
huset hadde - når det gjaldt fukt og trekk».» 
  
 



Ansvarsgrunnlag – culpaansvaret  

Avtale-
inngåelsen 

Culpa in contractu 

Vanskeligere å angi klare typetilfeller – 
kan i prinsippet dreie seg om det meste 
som har med oppfyllelsen å gjøre 



Ansvarsgrunnlag – culpaansvaret  

Klare strukturelle paralleller til en 
tradisjonell culpavurdering i den 
alminnelige erstatningsretten, men 
likevel store forskjeller 

(1) Relevant handlingsalternativ 

(2) Burde et av de/det relevante 
handlingsalternativene/et blitt valgt 
av debitor? 

Oppfyllelsesvikt 

Kontraktsmessig 
oppfyllelse 

Årsakssammenheng 
- relevant 

Konkret 
vurdering i 
det enkelte 
tilfellet 

• Toleddet vurdering 



Ansvarsgrunnlag – culpaansvaret  
• Det nærmere innholdet av culpanormen 

– Generell norm 
• Tas ikke formildende hensyn til uerfarenhet mv. – Rt. 

1994 s. 1430 (Advokatfullmektigdommen) 
– Streng norm 

• Frivillig underlagt seg pliktene mot vederlag – 
forutsettes profesjonalitet, dog ikke optimal opptreden  

Optimal adferd 

Handlinger som ikke 
anses uaktsomme 

Handlinger som anses 
uaktsomme 

Rt. 1995 s. 1350 (s 1356): «Likevel 
er det et visst spillerom før atferd 
som kan kritiseres, må anses som 
erstatningsbetingende 
uaktsomhet.» 



Ansvarsgrunnlag – culpaansvaret  

• Det nærmere innholdet av culpanormen (forts.) 
– Relativ norm – tilstramming 

• Rt. 1975 s. 1003 (Sjømannskonto) 
• Rt. 1998 s. 740 (Advokatansvar) 
• Rt. 2000 s. 679 (Finansiell rådgivning) 
• Rt. 2001 s. 1702 (Skatteråd) 
• Rt. 2002 s. 286 (Revisjonsselskapet KPMG) 

 
 



Ansvarsgrunnlag – culpaansvaret  
• Identifikasjon 

– I utgangspunktet bør det ikke spille noen rolle for 
kreditor om debitor velger å benytte medhjelpere 

– Hvem hefter debitor for 
(kontraktsmedhjelperidentifikasjon)? 

 

D 

«KM» 

K 

«KM» Uaktsomheten ligger her – 
spørsmål om identifikasjon 

Forutsetter at det ikke 
foreligger uaktsomhet ved 

valg av «KM» (culpa in 
eligendo) 

Norminnholdet 
(for vurdering i 
forholdet D-K) 



Ansvarsgrunnlag – culpaansvaret  

• Identifikasjon (forts.) 
– Utgangspunktet 

 
 

Rt. 1986 s. 1386 (Block Wathne) (s. 1393): 
 
«Etter alminnelige kontraktsregler må det gjelde at den som bruker en 
medhjelper til å oppfylle en kontraktsmessig forpliktelse, som hovedregel 
hefter for kontraktsbrudd som følge av medhjelperens handlinger på 
samme måte som om disse var foretatt av ham selv. Dette 
kontraktshjelperansvaret gjelder også i utgangspunktet når medhjelperen 
er å anse som en selvstendig oppdragstaker. For entreprisekontrakter 
som reguleres av Norsk Standard 3401, slik tilfellet er med den 
foreliggende kontrakt, er for øvrig kontraktshjelperansvaret kommet til 
uttrykk i punkt 6.1 første ledd:  
       «Entreprenøren har rett til å la deler av arbeidet utføres av 
underentreprenør uten at dette endrer hans ansvar overfor byggherren.»» 



Ansvarsgrunnlag – culpaansvaret  

• Identifikasjon (forts.) 
– Sammenligning med arbeidsgiveransvaret                

– skl. § 2-1 
 

D 

«KM» 

K AG 

AT 

SL 

Skade 

Norm fra 
kontrakten 
D-K 

Samfunnets 
alminnelige 
normer 

Erstatningskrav Erstatningskrav 

Kontraktsbrudd 



Ansvarsgrunnlag – culpaansvaret  
• Identifikasjon (forts.) 

– Generelle leverandører: normalt ikke identifikasjon 
– «Retroaktivt» kontraktsmedhjelperansvar (Rt. 1982 

s. 1357 (Nortex)) 
 

 
Avtale-

inngåelsen 

Tidl. 
M D K 

Culpa 



Ansvarsgrunnlag – kontrollansvaret 
• Historisk tilbakeblikk 
• Utviklingen begynte i kjøpsforhold 

1988 
Kjøpsloven 1907 

Genuskjøp – 
objektivt ansvar 

med force 
majeure unntak 

Speciekjøp – 
culpaansvar 

Direkte tap  – 
kontrollansvar 

Indirekte tap – 
culpaansvar 
(tilsikrings-

ansvar) 

Kjøpsloven 1988 

CISG 
(1980) 

Hvtjl., avhl., buofl., 
husll. … 



Ansvarsgrunnlag – kontrollansvaret 

• Hjemmelsgrunnlag 
 

 Lovhjemmel Avtalehjemmel Ulovfestet 
bakgrunnsrett? 

Kjl., avhl., 
husll. 

Hvtjl., 
buofl., fkjl. 

Innsats-
forplikt. 

Resultat-
forplikt.? 

NS 8405, NS 8406, NS 
8407, NF 07, NTK 07, 

NTK 07 MOD osv. 



Ansvarsgrunnlag – kontrollansvaret 

• Lovfestet virkeområde 
 

 
Kjl., avhl., 

husll. 
Hvtjl., buofl., 

fkjl. 

 
 

 
Direkte tap 

Indirekte 
tap 

 
 

Påregnelig 
forbruker-

tap 

Nærings-
tap 

Buofl.: 
- ”Allmenne skadebotreglar” 
-Rett til ansvarsfraskrivelse 

 

- Culpaansvar 
- Tilsikringsansvar 

- Garantiansvar 

4 kategorier: 
- Driftsavbrudd 
- Avsavn 
- Tap av 

kontrakter 
- Produktskader 



Ansvarsgrunnlag – kontrollansvaret 

• Vilkårene for ansvarsfrihet – utgangspunktene  
 

 
Kjl. § 27 (1) 
 
Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av 
forsinkelse fra selgerens side. Dette gjelder likevel ikke så langt 
selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll 
som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha  
tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. 

(1) Hindringsvilkåret 

(2) Kontrollvilkåret 

(3) Betraktningsvilkåret 

(4) Unngåelses-/Overvinnelsesvilkåret 



Ansvarsgrunnlag – kontrollansvaret 

• Vilkårene for ansvarsfrihet – forsinkelsestilfelle  
 

 

Forsinkelse 

(3) Betraktningsvilkåret 

Hindring AI 
(1) Hindringsvilkåret 

(2) Kontrollvilkåret 

(4) Unngåelses-/Overvinnelsesvilkåret 



Ansvarsgrunnlag – kontrollansvaret 

• Vilkårene for ansvarsfrihet – mangelstilfelle  
 

 

Mangel 

(3) Betraktningsvilkåret 

Hindring AI 
(1) Hindringsvilkåret 

(2) Kontrollvilkåret 

(4) Unngåelses-/Overvinnelsesvilkåret 

Hvor praktisk er det at 
en hindring er årsak til 
en mangel? 



Ansvarsgrunnlag – kontrollansvaret 
• Vilkårene for ansvarsfrihet – mangelstilfelle 

 
 

Mangel 

(3) Betraktningsvilkåret 

Hindring AI 
(1) Hindringsvilkåret 

(2) Kontrollvilkåret 

(4) Unngåelses-/Overvinnelsesvilkåret 

Specie  
(vilkår som normalt 

står i sentrum) 

Genus  
(vilkår som normalt 

står i sentrum) 



Ansvarsgrunnlag – kontrollansvaret 
• Vilkårene for ansvarsfrihet – mangelstilfellene, 

Rt. 2004 s. 675 (Bambuspinnedommen)  
 

 
(51) De formuleringer § 27 benytter, passer imidlertid ikke like godt på en 
mangelssituasjon. Ved anvendelsen av kontrollansvaret på mangler må man 
etter min mening ta utgangspunkt i at kontrollansvaret er meget strengt, og at 
siktemålet med innføringen av kontrollansvar bare var å nyansere det 
tidligere objektive ansvar med unntak for force majeure.   
 
(…) 
 
(54) I forarbeidene er det uttalt at selgerens mangelsansvar ved kjøp av 
artsbestemte ting som kan byttes ut og finnes allment tilgjengelig i markedet, 
er tilnærmet objektivt og også omfatter «skjulte mangler, enten de var til 
stede på avtaletiden eller har oppstått seinere», se Ot.prp. Nr.80 (1986-1987), 
side 91-92.  

NB! Genus 



Ansvarsgrunnlag – kontrollansvaret 
• Vilkårene for ansvarsfrihet – mangelstilfellene, 

Rt. 2004 s. 675 (Bambuspinnedommen)  
 

 
(55) Ut fra de opplysninger som foreligger i denne saken, må det legges til 
grunn at det på markedet fantes et tilstrekkelig kvantum splittbambuspinner 
som ikke var smittet med penicillium oxalicum, til å tilfredsstille Aase 
Gartneris behov, og at disse objektivt sett var tilgjengelig for Vekstmiljø AS. 
Når dette er tilfellet, må Vekstmilø etter min oppfatning hefte på grunnlag av 
reglene om kontrollansvar, selv om smitten ikke kunne ha vært oppdaget 
uten forholdsvis omfattende undersøkelser.  



Ansvarsgrunnlag – identifikasjon 
• Modell 

 
 Kjl. § 27 (2) 

 
(2) Beror forsinkelsen på en tredjemann som selgeren har 
gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er 
selgeren fri for ansvar bare om også tredjemann ville 
være fritatt etter regelen i første ledd. Det samme gjelder 
om forsinkelsen beror på en leverandør som selgeren har 
brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd.  
 



Ansvarsgrunnlag – kontrollansvaret 
• Identifikasjonsmodell 

 
 

D 

«KM» 

K Fritaks- 
vilkårene 

Fritaks- 
vilkårene 

Årsaken ligger her 
– spørsmål om 
 identifikasjon 

Alt. 1: Spørsmål om 
aktsomt valg av 
kontraktsmedhjelper? 

Alt. 2: Anvendelse av 
kontrollansvarets 
fritaksvilkår? 
(«satse på feil hest») 

Anvendelse av 
kontrollansvarets 
fritaksvilkår 

Erstatningskrav 

Kontraktsbrudd 



Ansvarsgrunnlag – kontrollansvaret 
• Identifikasjonsmodell – mangel i genuskjøp, Rt. 2004 s. 

675 (Bambuspinnedommen)  
 
 
 
 
 

• Rekkevidden utover ved mangel i genuskjøp er meget 
usikker 
– Mye som tilsier at det må være annerledes i 

forsinkelsestilfellene 
– Hva med speciekjøp? 

 
 
 
 
 

 
 

 

(55) Ut fra de opplysninger som foreligger i denne saken, må det legges til 
grunn at det på markedet fantes et tilstrekkelig kvantum splittbambuspinner 
som ikke var smittet med penicillium oxalicum, til å tilfredsstille Aase 
Gartneris behov, og at disse objektivt sett var tilgjengelig for Vekstmiljø AS. 
Når dette er tilfellet, må Vekstmilø etter min oppfatning hefte på grunnlag av 
reglene om kontrollansvar, selv om smitten ikke kunne ha vært oppdaget 
uten forholdsvis omfattende undersøkelser.  



Ansvarsgrunnlag – kontrollansvaret 

• Identifikasjonskretsen kjl. § 27 (2)  
 

 

Selger Kjøper SL SL P 

KM 

KM 
L 

KM «Leverandør som 
 selgeren har brukt» 

«Noen annen i  
tidligere salgsledd» 

«Gitt i oppdrag …  
å oppfylle kjøpet» 



Ansvarsgrunnlag – kontrollansvaret 

• Identifikasjonskretsen avhl. 4-5 (2), husll. 2-13 
(2)  

 
 

Selger Kjøper SL SL P 

KM 

KM KM 
«Ein tredjeperson som  
seljaren har gitt i oppdrag 
heilt eller delvis å oppfylle  
avtala.» 



Ansvarsgrunnlag – kontrollansvaret 

• Ulovfestet virkeområde 
 

 Lovhjemmel Avtalehjemmel Ulovfestet 
bakgrunnsrett? 

Kjl., avhl., 
husll. 

Hvtjl., 
buofl., fkjl.  

Innsats-
forplikt. 

Resultat-
forplikt.? 

NS 8405, NS 8406, NS 
8407, NF 07, NTK 07, 

NTK 07 MOD osv. 



Ansvarsgrunnlag – kontrollansvaret 
• Ulovfestet virkeområde (forts.) 

– Usikkert spørsmål – ingen prinsipiell avklaring i 
rettspraksis, ulike oppfatninger i teorien 

– Jeg vil redegjøre for enkelte resonnementer som vil 
kunne ha betydning for spørsmålet i det enkelte 
tilfellet 

– Typiske tilleggsspørsmål  
• Identifikasjonsomfang? 
• Hva slags type tap dekkes?  

– Trekker man med seg skillet mellom direkte og 
indirekte tap? 

 
 

 



Ansvarsgrunnlag – kontrollansvaret 

• Ulovfestet virkeområde (forts.) 
 

 
 

Ulovfestet 
bakgrunnsrett? 

Innsats-
forplikt. 

Resultat-
forplikt.? 



• Ulovfestet virkeområde (forts.) 
– Minner om: 

 
 

Ansvarsgrunnlag – kontrollansvaret  

Prosessen 
 

Målet 

Kontraktens 
krav 

Innsatsforpliktelse Resultatforpliktelse 

Kontraktsbrudds-
vurderingen og 
ansvarsgrunnlags-
vurderingen vil (normalt) 
være sammenfallende 

Kontraktsbrudds-
vurderingen og 
ansvarsgrunnlags-
vurderingen vil være to 
adskilte vurderinger 

Begge er subjektive 

Kontraktsbrudds-
vurderingen er 
objektiv 

Ansvarsgrunnlags-
vurderingen kan 
være enten objektiv 
eller subjektiv 



Ansvarsgrunnlag – kontrollansvaret 
• Ulovfestet virkeområde (forts.) 

– Hvor aktuell er problemstillingen? 
– Kontraktstyper og lovgivning 

 
 

Kjøp: 
 
Løsøre: kjl., fkjl. 
 
Fast eiend.: avhl. 

 

Leie: 
 
Løsøre 
 
Fast eiend.: tidspl., 
husll., tfl. 

 

Entreprise: 
 
Forbruker: buofl.  
 
Næring 

 

Tjenester: 
 
Lovreg.: hvtjl., 
finavtl., aml., agl., 
sjøl., vegfrl., luftl. 
osv.  
 
Ikke lovreg.: 
prosjektering, 
rådgivning osv.  

 

Hvor mye av dette er resultatforpliktelser? 



Ansvarsgrunnlag – kontrollansvaret 
• Ulovfestet virkeområde (forts.) 

– Kan man trekke noe ut av skillet genus – specie? 
 
 
 
 
 
 
 

– Kontrollansvar likevel innført på typiske 
specieområder, og i hvilke tilfeller gir skillet mening? 

 

Mindretallet (2) i Rt. 2008 s. 537: 
 
«(58) Innenfor kontraktsretten er den alminnelige regel antatt å være at debitor ved mislighold av 
generisk bestemte forpliktelser hefter på objektivt grunnlag, men dersom misligholdet skyldes en 
hindring som ligger utenfor debitors kontroll, og som han ikke med rimelighet kan forventes å ha 
tatt i betraktning på avtaletiden, blir han fri for ansvar såfremt hindringen er av en slik karakter at 
det ikke med rimelighet kan ventes at han har kunnet unngå eller overvinne følgene av den 
(«kontrollansvar»). For kjøp som omfattes av kjøpsloven, følger denne regel av kjøpsloven § 40 
første og andre ledd, jf. § 27, og gjelder også individuelt bestemte forpliktelser. Dersom det ikke 
finnes særlig lovregulering, må ordningen med kontrollansvar også gjelde utenfor 
kjøpslovgivningens område, men slik at den på ulovfestet grunnlag bare gjelder for generisk 
bestemte forpliktelser, se Hagstrøm, op.cit. side 502 ff. Innenfor området for kjøpsloven gjelder det 
objektive ansvar bare direkte tap, se kjøpsloven § 40, jf. § 67. Hvis det ikke finnes særlig hjemmel 
for annet, må dette også antas å gjelde utenfor kjøpslovens område.» 



Ansvarsgrunnlag – kontrollansvaret 
• Ulovfestet virkeområde (forts.) 

– Kan man benytte med begrensede 
slutningsmodeller? 

• Analogislutninger? 
• Andre typer likhetsbetraktninger? 
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