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Generelt om veiledningen og oppgaven.  

Veiledningen er skrevet med tanke på at den gjøres tilgjengelig for studenter. Den er derfor 

mer detaljert enn om den kun var rettet mot sensorene. 

 

Kandidatene bør innføre symboler med passende betegnelser. Her står de selvfølgelig fritt så 

lenge meningsinnholdet er klart. Det samme gjelder fremstillingsform. For de fleste vil det 

imidlertid trolig være mest hensiktsmessig med en ganske inngående bruk av figurer. (Dette 

er første runde med digital eksamen i rettsøkonomi. Kandidatene får tilbud om å skanne inn 

ark med figurer, da det er tidkrevende å bruke tegneprogrammer. Figuren gitt i eksamens-

oppgaven kan for eksempel vedlegges besvarelsen med egne påtegninger.) 

 

Oppgaven gjelder rettsnormer som står sentralt i jusen og som underkastes detaljert analyse i 

forskjellige deler av pensum. Spørsmålene knytter direkte an til deliktserstatningsretten i 

lærebokens del III (”stokastisk skadeteknologi”), men de samme strukturene går igjen i del IV 

(”determistisk skadeteknologi”) og mer implisitt i del V.
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Spørsmål 1—3 kan gis raske og kontante svar og burde være kurante. En versjon av 

oppgave 4 ble gitt i kursundervisningen. Oppgave 5 er mer krevende og oppfordrer 

kandidatene til å trekke på generelle innsikter fra faget. 

 

Det er ikke sagt noe om aktørers holdning til risiko, da dette er et tema som kurset ikke gir 

forutsetninger for å drøfte. Det vil likevel være en fin observasjon/presisering at det i 

besvarelsen forutsettes risikonøytralitet (A og B betrakter forventede kostnader). 

 

Det er stilt fem konkrete spørsmål som bør besvares direkte. Oppgaven inviterer ikke til 

generelle betraktinger om erstatningsrett eller modellforutsetninger. 

 

Spørsmål 1. Totale forventede kostnader minimeres i bunnpunktet for kurven betegnet 

 x p x S  i figuren, og inntreffer for et aktsomhetsnivå som passende betegnes 
PEx , se 

                                                 
1
 Erling Eide & Endre Stavang, Rettsøkonomi. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2008. 



figur F nedenfor. Dette gir en sannlighet for skade på  PEp x  og en forventet total kostnad 

 PE PEx p x S , passende betegnet 
minK . 

 

Noen kandidater vil kunne utlede en figur F’ fra figur F og/eller omtale førsteordens-

betingelsen  1 ' PEp x S  : i punktet som minimerer samlede forventede kostnader vil på 

marginen aksomhetskostnaden være lik verdien av reduksjonen i forventet skadekostnad. Det 

gir en mer interessant karakteristikk av løsningen, som også kan benyttes i oppgave 5: I 

ethvert punkt til venstre for 
PEx  er den forventede verdien av ytterligere (marginal) 

forebyggelse (  'p x S ) høyere enn kostnaden ved ytterligere (marginal) forebyggelse 

(konstant lik én). Følgelig synker samlede forventede kostnader ved et økt aktsomhetsnivå . 

Til høyre for 
PEx  er den forventede verdien av forebyggelse lavere enn kostnaden. Følgelig 

synker samlede forventede kostnader ved redusert aktsomhetsnivå.
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Figur F 
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 Marginale kurver er ikke brukt i lærebokens del III, men i del IV. 
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Figur F’ 

 

Spørsmål 2.  

Det er presisert i oppgaven at virksomhetene ikke kjenner hverandres identitet før skade 

eventuelt inntreffer. Denne forutsetningen er gjort eksplisitt for å forenkle problemstillingene 

(kandidatene skal se bort fra mulige avtaler mellom A og B, se motsetningsvis oppgave 5). 

 

Dermed vil A under intet ansvar (i) kun betrakte egne aktsomhetskostnader, x . A vil derfor 

velge aktsomhetsnivået 0ix  . Dette fører til høye samlede forventede kostnader, 

  min0p S K . 

 

Under objektivt ansvar (o) får en potensiell skadevolder incentiv til å ta hensyn til skaden som 

kan påføres andre aktører: A vil i egeninteresse løse problemet som ble definert i oppgave 1 

(med en terminologi som er kjent fra andre deler av kurset, kan det sies at den ”probabilistiske 

eksternaliteten” er internalisert). Følgelig er 
o PEx x  og totale forventede kostnader 

minimeres. Sannsynligheten for skade er    o XEp x p x , og   min

o ox p x S K  . 

 

Spørsmål 3. Culpanormen (c) medfører at så lenge en potensiell skadevolder velger !x c  

(ikke oppfyller aktsomhetskravet) må det ytes full erstatning i tilfelle inntrådt skade. Da er 

forventede kostnader  x p x S , det vil si gitt ved kurven for totale forventede kostnader i 

 'p x S  

1  

!c  x  PEx  

  

AK  

 ' 0p S  



figuren. For !x c  (aktsomhetskravet oppfylles), blir en potensiell skadevolder aldri ansvarlig 

for skade som inntreffer og bærer kun egne forebyggelseskostnader. Dette tilsvarer en 

bevegelse langs 45-graderskurven x  for !x c . Fordi denne kurven er stigende, vil en 

potensiell skadevolder ikke overoppfylle culpakravet. Fordi kurven for forventede kostnader 

under culpanormen gjør et sprang i !c  til et punkt som ligger under minimum på kurven for 

totale forventede kostnader, vil en kostnadsminimerende potensiell skadevolder velge å 

akkurat oppfylle culpakravet.
3
 Følgelig velger A !cx c . 

 

Løsningen forutsetter at culpanormen er klart definert (ingen usikkerhet om rettsnormen). 

Dersom rettsnormen er usikker (culpakravet stokastisk) vil løsningen avhenge av egenskaper 

ved fordelingen til standarden. Dette ligger det imidlertid utenfor kursets ramme å si noe om 

(problemstillingen er overraskende kompleks).  

 

Spørsmål 4. Under objektivt ansvar er B fullforsikret. Det betyr et forventet tap på på 0.  

 

Under culpa-normen definert i oppgave 3 er sannsynligheten for skade lavere enn under 

objektivt ansvar (    !c op x p x , se oppgave 2 og 3). B får imidlertid ikke erstatning dersom 

skade inntreffer (fordi A oppfyller standarden, spørsmål 3). Derfor påføres B et forventet tap 

   ! 0cp x S p c S   under culpa-normen. Følgelig foretrekker B at A er underlagt objektivt 

ansvar.
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Spørsmål 5. Culpanormen definert i oppgave 3 innebærer et aktsomhetskrav som er høyere 

enn 
PEx . Totale forventede kostnader i likevekten som bakgrunnsretten medfører er med 

andre ord høyere enn 
minK  som definert i oppgave 1. Under forutsetning om lave 

transaksjonskostnader kan derfor virksomhet A og B kan inngå gjensidig fordelaktive avtaler 

som medfører at totale forventede kostnader synker. 

 

                                                 
3
 Dette tilsvarer situasjonen drøftet i og ved lærebokens figur 12.2 (i lærebokens eksempel er ! PEc x ). 

Resonnementet rundt løsningenene forutsetter at min!c K , som er oppfylt i figuren. (For min!c K   er en 

potensiell skadevolder indifferent mellom å velge !cx c  of c PEx x , og for min!c K  vil c PEx x : 

culpanormen virker effektivt sett som objektivt ansvar: En rasjonell potensiell skadevolder vil være formelt 

uaktsom, men minimerer samlede forventede kostnader og fullforsikrer skadelidte.) 
4
 Resultatet ville holdt for enhver culpa-norm med et culpa-krav min!c K   og ikke bare som definert i oppgave 3 

(se fotnote 3 ovenfor). 



Muligheten for slike avtaler er ført uttømt i en situasjon der samlede forventede kostnader er 

lik 
minK  (en såkalt Pareto-effektiv situasjon). Avtaleløsningen vil måtte implisere at det 

investeres 
PEx  i forebyggelse. Dette innebærer et lavere aktsomhetsnivå enn bakgrunnsretten 

krever (eller mer presist: implementerer i likevekt), og medfører derfor høyere forventede 

skadekostnader. For at B frivillig skal vedta et regime som medfører høyere forventede 

skadekostnader, må A i kontrakten forplikte seg til å kompensere B. Denne kontraktsprisen vil 

også måtte gi B en andel av overskuddet i transaksjonen. Kontraktsprisen begrenses oppad av 

at A også må ønske endringen i rettstilstand (kontrakten må være en bedring for begge parter; 

en såkalt Pareto-forbedring). 

 

Dette fremkommer særlig klar i figur F’. Bakgrunnsretten definerer punktet !c  som 

utgangspunkt for kontraktsforhandlinger. I !c  er kostnadene ved å redusere sannsynligheten 

for skade med én (marginal) enhet ( 1 ) høyere enn verdien av forebyggelsen (  ' !p c S  ). 

A kan betale inntil sin marginale forebyggelseskostnad for retten til ansvarsfritt å redusere 

forebyggelsesinvesteringene med én slik (marginal) enhet, det vil si avstanden fra x-aksen til 

den horisontale linjen 1. B må kompenseres med minst økningen i forventet kostnad som 

følge av økningen i sannsynlighet for skade. Det betyr et beløp som minst tilsvarer avstanden 

fra x-aksen til kurven  ' !p c S . En kontrakt som spesifiserer en pris (betaling fra A til B) 

som ligger mellom de to kurvene (se den prikkede vertikale linjen i figur F’) deler 

overskuddet i transaksjonen mellom partene (begge kommer bedre ut). 

 

Resonnementet kan gjentas for ethvert punkt i intervallet  , !PEx c . Det betyr at arealet 

mellom den horisontale linjen (kurven for marginal forebyggelseskostnad) og  'p x S  

(kurven for marginal forebyggelsesverdi) i intervallet gir et mål på overskuddet i en kontrakt 

som uttømmer alle muligheter for gjensidig fordelaktige transaksjoner mellom A og B. 

Overskuddet (arealet) er betegnet   i figur F’. 

 

En Pareto-effektiv kontrakt spesifiserer aktsnivået PEx . Kontraktsprisen (betaling fra A til B) 

er ikke entydig bestemt, og har to komponenter. For den første vil den måtte kompensere B 

for økningen i forventede skadekostnader (arealet AK  mellom de stiplede linjene i figur F’). 

Dette er nedre grense for kontraktsprisen. For det annet vil kontraktsprisen fordele 

overskuddet i kontrakten mellom A og B, det vil si gi partene hver sin andel av arealet  . 



Fordelingen vil avhenge av forhandlinger mellom partene. 
AK   er øvre grense for 

kontraktsprisen. 

 

Løsningen knytter an til temaer som er velkjent i andre sammenhenger i pensum (stikkord: 

Coase-teoremer). 

 

Partene ville også kunnet avtale overgang til objektivt ansvar. Det forventes ikke at 

kandidatene sier noe om dette og problemstillingen omtales ikke ytterligere. 
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