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Oppreisning 

Pønal 

funksjon 

Preven-

sjon 

Kompen-

sasjon 

Samfunnets 
misbilligelse 

 

Rt. 2005 s. 289 

Rt. 2006 s. 61 

Rt. 2010 s. 1203 

Rt. 2010 s. 1537 

 

Rt. 2006 s. 61 

Rt. 2010 s. 1537 

 

 

 

Rt. 1999 s. 1363 

Rt. 2010 s. 1537 

Rt. 2011 s. 769 

Rt. 2012 s. 1576 

Rt. 2014 s. 745 

 

Rt. 2011 s. 531 

 

Oversikt                                       
– grunnleggende hensyn 

Oppreisning 

Pønal 

funksjon 

Preven-       

sjon 
Kompen-

sasjon 

Samfunnets 
misbilligelse 

 

Rt. 2005 s. 289 

Rt. 2006 s. 61 

Rt. 2010 s. 1203 

Rt. 2010 s. 1537 

 

Rt. 2006 s. 61 

Rt. 2010 s. 1537 

 

 

 

Rt. 2009 s. 140 

Rt. 2010 s. 1537 

Rt. 2011 s. 769 

Rt. 2012 s. 1576 

Rt. 2014 s. 745 

 

 

Rt. 2011 s. 531 

 

Oversikt                                       
– grunnleggende hensyn 
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Oversikt                                       
– den økt betoningen av kompensasjonshensynet                  

Hjerneskade (Rt. 2011 s. 769) 
 

«Oppreisningsansvaret har tradisjonelt vært pønalt motivert. Det har 

fremdeles en ideell funksjon, som uttrykk for sterk samfunnsmessig 

misbilligelse av handlingen. I nyere rettspraksis fremheves imidlertid 

først og fremst oppreisningserstatningens betydning som kompensasjon 

til offeret, …» 

Tilsvarende i andre dommer – en linje i praksis: 
 

Softgun (Rt. 2014 s. 745, avsn. 31), Badeparken i Sandefjord (Rt. 2012 s. 1773, 

avsn. 23), Pengeinnkreving (Rt. 2012 s. 1576, avsnitt 13–14), Menneskehandel 

I (Rt. 2010 s. 1537, avsn. 19), MSN-kontakt (Rt. 2009 s. 140, avsn. 39), 

Lekeapparat (Rt. 2006 s. 61, avsn. 17), Sprengladning mot ekskone (Rt. 2005 s. 

289, avsn. 42) og Karmøy (Rt. 1999 s. 1363, på s. 1378–1379) 

Oversikt                                       
– den økt betoningen av kompensasjonshensynet                  

Eksempel fra trafikksak, Lillesandveien (LA-2012-137007): 
 

«Oppreisningsnivået er som nevnt i Rt. 2011 s. 769 avsnitt 29 justert noe 

oppover de seneste årene, blant annet fordi kompensasjonshensynet, 

betoningen av virkningene for offeret, er blitt tillagt større vekt.» 

Tilkjent oppreisning på 75 000 kroner (78 000 i 2015-kroner) 

Hjerneskade (Rt. 2011 s. 769) 
 

«Oppreisningsansvaret har tradisjonelt vært pønalt motivert. Det har 

fremdeles en ideell funksjon, som uttrykk for sterk samfunnsmessig 

misbilligelse av handlingen. I nyere rettspraksis fremheves imidlertid 

først og fremst oppreisningserstatningens betydning som kompensasjon 

til offeret, …» 
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Ansvarsetablering 
(inngangskriterier) 

I 
 

Integritetskrenkelse 

Relevant personkrets 

Kvalifisert skyld 

Årsakssammenheng 

Oversikt                                       
– oppreisningsvurderingens kronologi 

Skjønnsmessig 

oppreisning 

Utmåling 

Normert 

oppreisning 

«Kan»-

vurdering 
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Oversikt                                       
– integritetskrenkelse: de to hovedtypene 

Et vidt krenkelsesbegrep 
 

Erstatningsrettslig relevante krenkelser er slik som «fysiske smerter, angst 

og psykisk lidelse, plager og ulemper ellers, lengre sykehusopphold, 

hindring i normal livsførsel mm.» (Ot.prp. nr. 20 for 1991–92 s. 41) 

Skadeserstatningsloven (skl.) § 3-5 
 

«Den som forsettlig eller grovt aktløst har 

a) voldt skade på person eller 

b) tilføyd krenking eller utvist mislig atferd som nevnt i § 3-3, …» 

Oversikt                                       
– integritetskrenkelse: de to hovedtypene 

Et vidt krenkelsesbegrep 
 

Erstatningsrettslig relevante krenkelser er slik som «fysiske smerter, angst 

og psykisk lidelse, plager og ulemper ellers, lengre sykehusopphold, 

hindring i normal livsførsel mm.» (Ot.prp. nr. 20 for 1991–92 s. 41) 

Skadeserstatningsloven (skl.) § 3-5 
 

«Den som forsettlig eller grovt aktløst har 

a) voldt skade på person eller 

b) tilføyd krenking eller utvist mislig atferd som nevnt i § 3-3, …» 
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Oversikt                                       
– integritetskrenkelse: de to hovedtypene 

Et vidt krenkelsesbegrep 
 

Erstatningsrettslig relevante krenkelser er slik som «fysiske smerter, angst 

og psykisk lidelse, plager og ulemper ellers, lengre sykehusopphold, 

hindring i normal livsførsel mm.» (Ot.prp. nr. 20 for 1991–92 s. 41) 

Skadeserstatningsloven (skl.) § 3-5 
 

«Den som forsettlig eller grovt aktløst har 

a) voldt skade på person eller b) tilføyd krenking/mislig atferd …» 

Bokstav a: 

KONKRET 

personskade 

Bokstav b:            

ERFARINGSMESSIG 

medfører skadevirkninger 

 

Integritetskrenkelse 

Relevant personkrets 

Kvalifisert skyld 

Årsakssammenheng 

Oversikt                                       
– oppreisningsvurderingens kronologi 

Skjønnsmessig 

oppreisning 

Utmåling 

Normert 

oppreisning 

«Kan»-

vurdering 
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Oversikt                                       
– relevante persongrupper 

Skadevoldersiden Skadelidtsiden 

Utgangspunkt: Skadevolder personlig, 

selv om frifunnet for straff 
Skl. § 3-5 første ledd: 

Den direkte skadelidte («den 

fornærmede») 

Skl. § 3-5 andre ledd: 

 

Visse grupper tredjemenn, men 

unntakene krever lovhjemmel.  

 

Lovteksten er uttømmende, men 

angivelsen noe uklar og trenger 

presiseringer … 

Presiseringer:  

Voerstl. § 6  

Bal. §§ 4 og 6 (fra 1.7.2009), sml. LTNs 

gruppesøsksmål (Rt. 2012 s. 1793) 

Avgrensninger: 

- Yrkesskadeforsikrer, ysfl. § 12  

- NPE, passkl. § 4  

- Arbeidsgiver etter skl. § 2-1            .            

. MEN: organansvar (ulovfestet) 

 

Oversikt                                       
– relevante persongrupper: tredjepersoner 

Persongruppe Omfattet Rettskildegrunnlag 

Ektefelle Ja Ordlyden i skl. § 3-5 (2) 

Fraseparert ektefelle Ja Rt. 2013 s. 516 

Fraskilt ektefelle Nei Rt. 2013 s. 516 

Samboer Ja Ordlyden i skl. § 3-5 (2) 

Biologiske barn Ja Ordlyden i skl. § 3-5 (2) 

Adoptivbarn Ja Ordlyden i skl. § 3-5 (2) og adl. § 13 

Stebarn Nei Rt. 2013 s. 805 

Foreldre Ja Ordlyden i skl. § 3-5 (2) 

Fosterbarn Nei Ordlyden i skl. § 3-5 (2) og juridisk teori 

Søsken Nei HR-2012-695-U 
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Integritetskrenkelse 

Relevant personkrets 

Kvalifisert skyld 

Årsakssammenheng 

Oversikt                                       
– oppreisningsvurderingens kronologi 

Skjønnsmessig 

oppreisning 

Utmåling 

Normert 

oppreisning 

«Kan»-

vurdering 

Oversikt                                       
– kvalifisert skyld 

Generelt 
 Grov uaktsomhet eller forsett; simpel uaktsomhet ikke tilstrekkelig 
 

 Innbyrdes alternative – uten betydning for selve ansvarsetableringen 

Parkeringslomme-dommen 
 

«I Rt. 2004 s. 499 uttalte Høyesterett at det må kreves et markert avvik 

fra vanlig forsvarlig handlemåte for at en handling eller unnlatelse skal 

anses som grovt uaktsom, se avsnitt 32. Uttalelsen knyttet seg 

til finansavtaleloven § 35, men etter mitt syn er det ikke grunnlag for å 

forstå uttrykket på noen annen måte i skadeserstatningsloven § 3-5.» 
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Oversikt                                       
– kvalifisert skyld: hva skyldkravet må dekke 

Generell presisering av skyldkravet 
«For å tilkjenne oppreisning kan det ikke kreves at skadefølgene 

omfattes av forsettet eller grov uaktsomhet, …»  
 

(Akbaridommen i Rt. 1999 s. 887) 

Oversikt 
– trafikksaker: det som umiddelbart kan synes grovt 

uaktsomt er ikke nødvendigvis det erstatningsrettslig sett 
 

Storo (LB-2011-118145): 
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Oversikt                                       
– trafikksaker: det som umiddelbart kan synes grovt 

uaktsomt er ikke nødvendigvis det erstatningsrettslig sett 

Storo (LB-2011-118145): 
«Avdøde var nesten kommet til trafikkøya mellom kjøreretningene da hun ble truffet. 

For så vidt må hun ha vært mulig å oppdage i flere sekunder før ulykken skjedde – 

også for A dersom han hadde hevet seg noe og lent seg fremover i førersetet, og 

dessuten holdt utkikk i den retning som avdøde kom på fortauet fra T-bane-

stasjonen. A var godt kjent i krysset. Det var rushtid og dermed også mange 

fotgjengere i dette ellers meget uoversiktlige området. As kjøretøy hadde 

dessuten en størrelse osv som tilsier et særlig stort og alvorlig skadepotensiale 

dersom en ulykke skulle inntreffe. Når det i tillegg tas i betraktning de nevnte 

kompliserende siktforholdene som gjaldt for trekkvognens fører, oppsto det en 

plikt til å vise særlig stor varsomhet fra As side før han krysset fotgjengerfeltet 

inn i Vitaminveien. … Lagmannsretten er i likhet med tingretten enig med 

forsvareren i at ansvarsgrunnlaget ikke er til stede, selv om As opptreden ligger 

nærmere en konklusjon om grov uaktsomhet enn det tingretten kom til.» 

Oversikt                                       
– kvalifisert skyld 

Slå opp i Disposisjonsheftet 

s. 6 f. 
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Integritetskrenkelse 

Relevant personkrets 

Kvalifisert skyld 

Årsakssammenheng 

Oversikt                                       
– oppreisningsvurderingens kronologi 

Skjønnsmessig 

oppreisning 

Utmåling 

Normert 

oppreisning 

«Kan»-

vurdering 

Oversikt                                       
– «kan»-vurderingen 

Problemstilling og oversikt over hovedretninger 
 

 Skl. § 3-5: Ordet «kan» må tolkes presiserende 
 

 

 Ingen helt entydig retning verken i rettspraksis eller juridisk teori 

 

 Tilnærming 1: Ikke krav på oppreisning 
      Dahl 1933 s. 102: «Ingen skadelidt har efter norsk rett krav på oppreisning» 

      Rt. 2005 s. 1274: «Ingen har krav på oppreisning … «avsnitt 17) 

 

 Tilnærming 2: Krav på oppreisning 

      Rt. 2005 s. 104: «oppreisning normalt skal gis» (avsnitt 52)  

 Lødrup 2006 s. 220: «Er vilkårene først til stede, har skadelidte krav .på oppreisning» 



Professor dr. juris Morten Kjelland     

Undervisning, PLTN 12. februar 2016 13 

Oversikt                                       
– «kan»-vurderingen: klargjøring 

Psykotisk person I (Rt. 2005 s. 104) 
 

«De senere års praksis med normering av oppreisning for visse 

kategorier skadelidte underbygger at oppreisning normalt skal gis når 

vilkårene for dette foreligger, jf. eksempelvis Rt. 1988 s. 532, Rt. 2001 s. 

274, Rt. 2002 s. 481 og Rt. 2004 s. 592. Utviklingen fram til at 

oppreisning først og fremst skal kompensere for den krenkelse som er 

påført, tilsier også at oppreisning av hensyn til skadelidte gis når lovens 

vilkår er oppfylt.» (avsnitt 52) 

Oversikt                                       
– «kan»-vurderingen: klargjøring 

Lavangsdalen (Rt. 2008 s. 1360) 
 

«Når vilkårene for oppreisning er oppfylt, har skadelidte etter praksis i 

utgangspunktet krav på oppreisning, jf. Rt. 2005 s. 104 avsnitt 52 med 

videre henvisninger.» (avsnitt 17, sml. bl.a. Solvågseidet, LF-2009-175697) 

Psykotisk person I (Rt. 2005 s. 104) 
 

«De senere års praksis med normering av oppreisning for visse 

kategorier skadelidte underbygger at oppreisning normalt skal gis når 

vilkårene for dette foreligger, jf. eksempelvis Rt. 1988 s. 532, Rt. 2001 s. 

274, Rt. 2002 s. 481 og Rt. 2004 s. 592. Utviklingen fram til at 

oppreisning først og fremst skal kompensere for den krenkelse som er 

påført, tilsier også at oppreisning av hensyn til skadelidte gis når lovens 

vilkår er oppfylt.» (avsnitt 52) 
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Integritetskrenkelse 

Relevant personkrets 

Kvalifisert skyld 

Årsakssammenheng 

Oversikt                                       
– oppreisningsvurderingens kronologi 

Skjønnsmessig 

oppreisning 

Utmåling 

Normert 

oppreisning 

«Kan»-

vurdering 

 

Utmåling av 
oppreisningserstatning  

(skjønnsmessig) 

II 
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79 % 

20 % 

1 % 

Skjønnsmessig utmåling

Normert utmåling

Både skjønnsmessig og normert
utmåling

Skjønnsmessig utmåling                                       
– analyse av ulike typetilfeller 

Vold utenfor nære 
relasjoner 

Familievold/krenkelser 
i nære relasjoner 

Seksuelle overgrep 
mot barn 

Personskader etter 
trafikkulykker 

Typetilfeller 
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Skjønnsmessig utmåling                                       
– analyse av ulike typetilfeller 

Skjønnsmessig utmåling                                       
– nivåer for ulike typetilfeller: høyesterettspraksis 
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Skjønnsmessig utmåling                                       
– analyse av ulike typetilfeller 

Skjønnsmessig utmåling                                       
– presentasjon av «standardmomentene» (Kjelland) 

 

Normeringsdom I (Rt. 1988 s. 532): 
 

«Slik loven er formulert, er jeg enig med ankemotparten i at det ved 

utmålingen av oppreisningen må tas utgangspunkt i en bred 

skjønnsmessig vurdering av hva det i det konkrete tilfelle vil være 

rimelig å tilkjenne. I denne vurdering må både de objektive og de 

subjektive sider ved forholdet inngå. De sentrale momenter vil måtte 

være[[1] voldtektshandlingens objektive grovhet, [ graden av skade-

volderens skyld, [3] fornærmedes subjektive opplevelse av krenkelsen og 

[4] arten og omfanget av de skadevirkninger den har påført for-

nærmede.» (s. 536–537, min nummerering) 

Har overføringsverdi til områder utenfor normert oppreisningserstatning 

[1]  [2]  

[3]  

[4]  
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Skjønnsmessig utmåling                                       
 handlingens objektive grovhet 

 

  Jo grovere krenkelse, dess (isolert sett) høyere oppreisning 
 

 

  Straffebud som mål på krenkelsens grovhet 

 

 Korrigering for skjerpende/formildende omstendigheter vedrørende  

.gjerningsmannens/skadevolders person 

 

 Korrigert for slike forhold, vil dermed «straffutmålingen kunne gi en 

grov antydning av det nivå som en oppreisning bør ligge på», se 

Familievold III (Rt. 2005 s. 1749, avsnitt 26) 

 

  Dynamisk element: Endret straffenivå  Endret oppreisningsnivå 

Skjønnsmessig utmåling                                       
 skadevolders skyld(grad) 

  Jo større grad av skyld, dess tyngre vekt har pønale og preventive 

hensyn (samme gjelder samfunnets misbilligelse av handlingen) 
 

  Jo større grad av skyld, dess høyere blir normalt oppreisningen 
 

 Sammenheng med momentet om handlingens objektive grovhet; 

innvirker normalt på strafferammen 
 

 Lagt til grunn i en rekke avgjørelser, se bl.a. Sprengladning mot 

ekskone (Rt. 2005 s. 289, avsnitt 43) og Healer (Rt. 2006 s. 535) 
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Sprengladning mot ekskone (Rt. 2005 s. 289) 
 

«Som det fremgår av det jeg har sagt, skal det ved utmålingen av 

oppreisningen også legges vekt på domfeltes skyld. I denne forbindelse 

finner jeg grunn til å fremheve at drapsforsøket er begått med overlegg 

etter lang tids planlegging og gjennomført på en gruoppvekkende måte.» 

(avsnitt 52) 

Healer (Rt. 2006 s. 535) 
 

«Lagmannsretten tilkjente, som tingretten, oppreisning med 50000 

kroner og tok blant annet i betraktning at fornærmede har et visst 

egetansvar for inntak av tabletter. Ut fra domfeltes grove uaktsomhet, at 

det var bare tilfeldigheter som gjorde at fornærmede ikke omkom, og at 

hun ble påført varig hjerneskade, kan jeg slutte meg til lagmannsretten 

også på dette punkt.» (avsnitt 19) 

Skjønnsmessig utmåling                                       
 skadevolders skyld(grad) 

  Jo større grad av skyld, dess tyngre vekt har pønale og preventive 

hensyn (samme gjelder samfunnets misbilligelse av handlingen) 
 

  Jo større grad av skyld, dess høyere blir normalt oppreisningen 
 

 Sammenheng med momentet om handlingens objektive grovhet; 

innvirker normalt på strafferammen 
 

 Lagt til grunn i en rekke avgjørelser, se bl.a. Sprengladning mot 

ekskone (Rt. 2005 s. 289, avsnitt 43) og Healer (Rt. 2006 s. 535) 
 

  Alvorlig sinnslidelse utelukker ikke skyld, men kan innvirke på 

utmålingen, se Rt. 2005 s. 104 og Rt. 2010 s. 1203 

Skjønnsmessig utmåling                                       
 skadevolders skyld(grad) 
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Skjønnsmessig utmåling                                       
 fornærmedes subjektive opplevelse av krenkelsen 

  Kan være store forskjeller i hvordan den enkelte skadelidte opplever 

og reagerer på krenkelsen, både da den skjedde og i ettertid 
 

  Hensynet til respekt for menneskers individualitet tilsier at dette bør 

hensyntas i utmålingen 
 

 Høyesterett: Skal tas hensyn til «fornærmedes subjektive opplevelse 

av krenkelsen», se Familievold VI (Rt. 2014 s. 392) 

Kan derfor måtte differensiere mellom forskjellige skadelidte 

Se til illustrasjon Familievold V (Rt. 2010 s. 949) … 

Familievold V (Rt. 2010 s. 949) 
 

«Begge instanser har funnet at det bør differensieres mellom opp-

reisningen til B [moren] og C [barnet], slik at oppreisningen til 

sistnevnte blir satt noe høyere. Da C [barnet] på grunn av sin alder har 

vært mer følsom for skadevirkninger av mishandlingen enn moren, noe 

som også har vist seg å være tilfelle, er jeg enig i en slik differensiering.  

 

Oppreisningen til B [moren] er satt til 70 000 kroner, som ut fra sakens 

faktum synes å være godt i samsvar med dagens rettspraksis, jf. Rt. 2007 

s. 1537 avsnitt 31–33. Oppreisningen til C [barnet] blir derfor å fastsette 

til 90 000 kroner.» (avsnitt 33, mine klammeparenteser) 

Sml. bl.a.  Psykisk utviklingshemmet II (Rt. 2006 s. 1392, avsnitt 19) 

I konsistens med sårbarhetsprinsippet, sml. påpekningen i Artikkelen s. 6–7 

Skjønnsmessig utmåling                                       
 fornærmedes subjektive opplevelse av krenkelsen 
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Café con Bar (LB-2012-50456) 
 

Skjønnsmessig utmåling                                       
 fornærmedes subjektive opplevelse av krenkelsen 

Fra cafeconbar.no: 
 

«Hos oss vil du finne en avslappende atmosfere og vi håper du tar 

turen innom …» 
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Café con Bar (LB-2012-50456) 
 

«Lagmannsretten anser at 75 000 kroner er et passende 

oppreisningsbeløp for B. Forsvarer har ikke hatt innsigelser til 

dette. Det vises også til at oppreisningsnivået er justert noe 

oppover de senere årene, jf. Rt. 2011 s. 769 avsnitt 29. 

 

Når det gjelder D, er lagmannsretten kommet til at 20 000 

kroner er et passende beløp. Han fikk ikke fysiske skader, og 

de psykiske ettervirkningene har også vært merkbart mindre 

omfattende for ham.» 

Skjønnsmessig utmåling                                       
 fornærmedes subjektive opplevelse av krenkelsen 

  Kan være store forskjeller i hvordan den enkelte skadelidte opplever 

og reagerer på krenkelsen, både da den skjedde og i ettertid 
 

  Hensynet til respekt for menneskers individualitet tilsier at dette bør 

hensyntas i utmålingen 
 

 Høyesterett: Skal tas hensyn til «fornærmedes subjektive opplevelse 

av krenkelsen», se Familievold VI (Rt. 2014 s. 392, avsnitt 29). Sml. 

Familievold V (Rt. 2010 s. 949) 
 

 Etter mitt syn riktig: Jo  mer belastende krenkelsen er for skadelidte, 

dess større er normalt behovet for kompensasjon gjennom oppreisning 
 

  Analysen indikerer at det gjelder et «avdempet sårbarhetsprinsipp» 

Skjønnsmessig utmåling                                       
 fornærmedes subjektive opplevelse av krenkelsen 
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«Ikke bare konkrete skader kan hensyntas, idet også den alminnelige risikoen for 

skadevirkninger har betydning for utmålingen.» (kursivering i original) 
 

Skjønnsmessig utmåling                                       
 arten og omfanget av krenkelsen (skadevirkninger) 

Kjelland 2016, «Oppreisningserstatning» (Artikkelheftet s. 7) 

Fergeleie (LG-2013-3300) 

«I Rt. 2009 s. 6 fastsatte Høyesterett oppreisningen til 75 000 kroner for en skade-

lidt som etter påkjørsel av ryggende bil var blitt 100 % arbeidsufør med en medi-

sinsk invaliditet på 58 %. B er påført mindre alvorlige skader enn i nevnte sak, 

både når det gjelder art og omfang. Han er tilbake i fullt arbeid som 

freelancekaptein    … Samlet sett finner lagmannsretten at oppreisningen passende 

kan settes til 45 000 kroner.» (s. 8) 

(!) 

Skjønnsmessig utmåling                                       
– analyse av ulike typetilfeller 

Vold utenfor nære 
relasjoner 

(artikkelen punkt 3.2.3) 

Familievold/krenkelser 
i nære relasjoner 

(artikkelen punkt 3.2.4) 

Seksuelle overgrep 
mot barn 

(artikkelen punkt 3.2.2) 

Personskader etter 
trafikkulykker 

(artikkelen punkt 3.2.5) 
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Skjønnsmessig utmåling                                       
– analyse av ulike typetilfeller 

Vold utenfor nære 
relasjoner 

(artikkelen punkt 3.2.3) 

Familievold/krenkelser 
i nære relasjoner 

(artikkelen punkt 3.2.4) 

Seksuelle overgrep 
mot barn 

(artikkelen punkt 3.2.2) 

Personskader etter 
trafikkulykker 

(artikkelen punkt 3.2.5) 

Dommer  

(utvalg) 

Sakstype           
(stikkord) 

Beløp 
(nominelt) 

Beløp                                        
(2015-kroner) 

Straff 
(fengsel) 

Austad (LA-2004-19599) Bilkollisjon i en skarp og uoversiktlig sving 30 000 37 000 
5000 kroner i bot, vtrl.. 

§§ 31 og 3 

Politikontroll (LF-2008-40379) 
Ruspåvirket biltyv  stoppet av politiet; rygget 

på polititjenestemannen 
50 000 57 000 

Strl. §§ 229 og 232; 

fengsel 2 år og 4 mnd 

Lavangsdalen (Rt. 2008 s. 1360) 
Uoppmerksom sjåfør kjørte inn i en gruppe 

biler som hadde stanset på grunn av en ulykke 
30 000 34 000 

Ubetinget fengsel 18 

dager, vtrl. §§ 31 og 3 

Darbu (LB-2008-162608) 
Skadevolders bil kom over i motsatt kjørefelt 

på en lengre, rett strekning 

B: 40 000 (hardest skadet) 

C + D: 25 000 

B: 44 000 (hardest skadet),    

C + D: 28 000 

Brudd på strl. § 238; 60 

dager fengsel (1/2 ubet) 

Søndre Gren (LB-2008-184822) 
Lastebilsjåfør var uoppmerksom og kjørte inn i 

bilen foran, som hadde stoppet bak en buss 
60 000 67 000 

Brudd på strl. § 238; 36 

dager ubetinget fengsel 

Parkeringslomme (Rt. 2009 s. 6) 
Bilist kjørte på mann som holdt av en 

parkeringslomme (som begge gjorde krav på) 
75 000 83 000 

Brudd på strl. § 238; 21 

dager ubetinget fengsel 

Rennebu (LF-2009-10621) 
Skadevolder kom over i motgående kjørefelt og 

frontkolliderte med personbil  
60 000 65 000 

Brudd på strl. § 238; ½ 

år betinget fengsel 

Lettmotorsykkel (LH-2009-82771)  Motorsyklist i beruset tilstand kjørte på to 

personer 

30 000 33 000 
Brudd på strl. § 238; 60 

dager ubetinget fengsel 

Solevågseidet (LF-2009-175697) 
 Lastebilsjåfør betjent sin mobiltelefon, 

kolliderte med flere personbiler  

35 000 til B, 

90 000 til E (ulike skader) 

38 000 til B, 

98 000 til E (ulike skader) 

Brudd på strl. § 238; 21 

dager ubetinget fengsel 

Hjortneskaia (LB-2009-183086) 

Bussjåfør holdt for høy fart og feilberegnet 

avstanden. Fornærmede ble klemt mellom 

bussen og en stålbjelke 

75 000 81 000 
Brudd på strl. § 238; 30 

dager ubetinget fengsel 

Hafslund (LB-2010-59374) 
Skadelidte påkjørt i fotgjengerfelt; bilens 

hastighet ca. 30 km/t 
50 000 54 000 

Brudd på strl. § 238; 21 

dager ubetinget fengsel 

Løypemaskin (LA-2010-76048) Skiløper overkjørt av tråkkemaskin 75 000 81 000 
Brudd på strl. § 238; 36 

dager fengsel 
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Dommer  

(utvalg) 

Sakstype           
(stikkord) 

Beløp 
(nominelt) 

Beløp                                        
(2015-kroner) 

Straff 
(fengsel) 

Utedans (LG-2010-90112) 
Alkoholpåvirket fører kjørte på flere personer 

som gikk langs veien 
75 000 80 000 Ingen straff 

U-sving (LB-2011-7076) 
Bilkollisjon etter u-sving, med ulovlig kryssing 

av sperrelinje 
75 000 80 000 

Brudd på strl. § 238; 35 

dager ubetinget fengsel 

Roald Amundsensvei  

(LF-2010-61122) 

Bilist var grovt uaktsom og kjørte på et tolv år 

gammelt barn og en kvinne (gikk langs veien) 

40 000 til B, 

65 000 til C (ulike skader) 

43 000 til B, 

71 000 til C (ulike skader) 

Brudd på strl. §§ 52–

54; 30 dager bet. feng. 

Grålum (LB-2010-87156) 
Bilfører overså en bilfører en mopedist som 

allerede var inne i rundkjøringen 
75 000 80 000 

Brudd på strl. § 238; 30 

dager betinget fengsel 

Rullebrett (LA-2011-71731) Fotgjenger påkjørt på fortau 60 000 64 000 
Brudd på strl. § 238; 21 

dager fengsel 

Sovemedisin (LH-2011-112397) Medikamentpåvirket sjåfør kjørte på syklist 75 000 80 000 
Brudd på strl. § 238; 30 

dager betinget fengsel 

Hagearbeider (LA-2012-41332) 
Bilist sovnet bak rattet, kjørte ut og traff en 

mann som arbeidet utenfor huset sitt. 
40 000 42 000 

Brudd på strl. § 238; 21 

dager ubetinget fengsel 

Asfaltvogntog (LB-2012-10357) Vogntog på 50 tonn rygget over skadelidtes fot 50 000 54 000 
Brudd på strl. § 238; 21 

dager fengsel 

Café con Bar (LB-2012-50456) Bil kjørte inn i uteserveringen til utekafé 
75 000 til B (fysisk skadet) 

20 000 til D (ikke fys. skadet) 

80 000 til B (fysisk skadet) 

21 000 til D (ikke fys. skadet) 

Brudd på strl. § 237; 21 

dager ubetinget fengsel 

Lillesandveien (LA-2012-137007) Krysse veibane, kollisjon med motorsykkel 75 000 78 000 
Brudd på strl. § 238; 21 

dager fengsel 

Fergeleie (LG-2013-3300) 
Bilist kjørte på overstyrmann som dirigerte 

trafikk på fergeleie 
45 000 47 000 

Brudd på strl. § 238; 21 

dager betinget fengsel 

Lemonsjøen                                 

(TNOGU-2013-26809) 

Sjøfør holdt en fart på 133 km/t inn i en sving i 

80-sone; skader på passasjer 
60 000 63 000 36 timer samfunnsstraff 

Dommer  

(utvalg) 

Sakstype           
(stikkord) 

Beløp 
(nominelt) 

Beløp                                        
(2015-kroner) 

Straff 
(fengsel) 

Songdalen (LA-2014-151944) 
Manglende overholdelse av vikeplikt; trafikant 

påkjørt av bil 
75 000 77 000 

Brudd på strl. § 238; 36 

dager fengsel 

Østerås (LB-2014-192351) Kvinne påkjørt av buss 85 000 85 000 
Brudd på strl. § 238; 30 

dager betinget fengsel 

Odins gate (LA-2014-22496) Påkjørsel av syklist 50 000 51 000 Brudd på strl. § 237 

Bryn (LB-2015-16027) Ruspåvirket sjåfør, påkjørsel bakfra 70 000 70 000 
Brudd på strl. § 238; 7 

mnd ubetinget fengsel 

Vikelvvegen (LF-2015-19133) 
Krysse motgående kjørevei; kollisjon mellom 

bil og motorsykkel 
75 000 75 000 

Brudd på strl. § 238; 18 

dager ubetinget fengsel 

Fortau (TOSLO-2015-12190) 
En bil kom over i motsatt kjørebane og videre 

inn på fortauet, traff der skadelidte  
80 000 80 000 

(ukjent 

skadevolder/TFF-sak) 

Reiersen (TOSLO-2015-156193) 
Overkjørt av buss, hvor sjåføren var 

uoppmerksom 
100 000 100 000 (2016-kroner) 

Brudd på strl. § 238; 30 

dager fengsel 
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Se Disposisjonsheftet 

side 45–46 
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§ 

 

Utmåling av 
oppreisningserstatning  

(normert) 

III 
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Normert oppreisning                                      
– oversikt over normeringsbeløpene 

Fra festskriftartikkel 2016 (s. 18) og «Erstatningsrett» 2016 punkt 12.6.5.2 (s. 35)  
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Normert oppreisning                                      
– grovt uaktsomt bildrap: Mwangi (Rt. 2014 s. 892) 

«Etter at normsummen for forsettleg drap er auka til 200 000 

kroner i Rt. 2010 s. 1203, er det etter mitt syn klart at det må skje 

ein auke av normsummen for grovt aktlaust drap. Beløpet bør då 

setjast til 125 000 kroner, noko som inneber at høvet mellom nivåa 

for grovt aktlaust drap og forsettleg drap blir det same som tidlegare.  
 

Når det blir fastsett ei slik norm, skal denne norma i utgangs-

punktet leggjast til grunn for alle dei ulike gruppene av etterlatne 

som har krav på oppreising, jf. Rt. 2010 s, 1203, særleg avsnitta 43 

og 44.» 

Avklarte spørsmålet om nivået på oppreisning ved grovt uaktsomt bildrap 

Forenkler systemet – ikke lenger differensiering ut fra ulike grupper etterlatte 

Dommer  

(utvalg) 

Sakstype           
(stikkord) 

Etterlatte-

gruppe 

Normert 

beløp 

Tilkjent 

beløp 

Strandveien (LB-1999-1309) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(oppmerksomhet, narkotikarus) 
Samboer og barn (ikke normert den gang) 50 000 kr til hver 

Strandveien (LH-2002-1104) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(høy hastighet, mistet kontroll) 
Foreldre (ikke normert den gang) 40 000 kr til hver 

Lyngseidet  (LH-2005-148723) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(høy hastighet, vikepliktbrudd) 
Foreldre og barn 

75 000 kr  

(Lekeapparat, Rt. 2006 s. 61) 
75 000 kr til hver 

Krosby (LH-2005-148723) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(høy hastighet, ruspåvirket) 
Forelder Ikke angitt 90 000 kr 

Halden (LB-2009-7294) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(vikepliktbrudd) 
Ektefelle og barn 

75 000 kr  

(Lekeapparat, Rt. 2006 s. 61) 
60 000 kr til hver 

Verpsletta (LF-2009-2953) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(uoppmerksomhet) 
Samboer og barn 

75 000 kr  

(Lekeapparat, Rt. 2006 s. 61) 
75 000 kr til hver 

Vidrek (LH-2009-80498) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(høy hastighet, mistet kontroll) 
Barn Ikke angitt 60 000 kr til hver 

Tvetenveien (LB-2010-30395) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(Vikepliktbrudd) 
Ektefelle og barn 

75 000 kr  

(Lekeapparat, Rt. 2006 s. 61) 
75 000 kr til hver 

Kile (LA-2011-38072) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(vanskelig føre, mistet kontroll) 
Kone og barn 

75 000 kr  

(Lekeapparat, Rt. 2006 s. 61) 
75 000 kr til hver 

Stortorget (LH-2011-57023) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(høy hastighet) 
Ektefelle og voksne barn 

Ikke angitt, men vist til Rt. 

2005 s. 1322 og Rt. 2006 s. 61 

75 000 kr til ektefelle 

60 000 kr til barna 

Stortorget (LH-2011-57023) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(høy hastighet) 
Ektefelle og voksne barn 

Ikke angitt, men vist til Rt. 

2005 s. 1322 og Rt. 2006 s. 61 

75 000 kr til ektefelle 

60 000 kr til barna 

NN (LH-2012-102747) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(uoppmerksomhet) 
Ektefelle 

75 000 kr  

(Lekeapparat, Rt. 2006 s. 61) 
75 000 kr 
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Dommer  

(utvalg) 

Sakstype           
(stikkord) 

Etterlatte-

gruppe 

Normert 

beløp 

Tilkjent 

beløp 

Torridalsveien (LA-2012-105436) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(uoppmerksomhet) 
Foreldre 

Rt. 2001 s. 274 og Rt. 2006 s. 

61 brukes som indikator 
30 000 kr til hver 

Ringnes-trailer (LB-2012-41819) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(uoppmerksomhet) 
Barn Rt. 2010 s. 1203 100 000 kr til hver 

Malmefjorden (LF-2012-151534) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(høy hastighet, mistet kontroll) 
Foreldre 

Rt. 2007 s. 1777 brukes som 

indikator 
40 000 kr til hver 

NN (LH-2012-102747) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(uoppmerksomhet) 
Ektefelle og voksne barn 

Rt. 2006 s. 61 brukes som 

indikator 

75 000 kr til ektefelle 

og kr 0 til barna 

Mannheller (LG-2013-23232) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(diabetes, anfall) 
Ektefelle og voksne barn 

Rt. 2006 s. 61 og Rt. 2007 s. 

1777 brukes som indikator 

75 000 kr til ektefelle 

og 60 000 kr til barna 

Ringsaker (LE-2013-116448) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(uoppmerksomhet) 
Foreldre og barn 

Rt. 2010 s. 1203 og ENV-

praksis 

125 000 kr, ingen 

differensiering ut fra 

gruppen etterlatte 

Sortland (LH-2013-70011) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(uoppmerksomhet) 
Ektefelle 

Rt. 2009 s. 6 og Rt. 2010 s. 

1203 
125 000 kr 

Hommersåkveien                               

(LG-2014-20382) 

Grovt uaktsomt bildrap 

(uoppmerksomhet) 
Ektefelle 

Nyere lagmannsrettspraksis 

(uspesifisert i dommen) 
125 000 kr 

Tveide (LA-2014-44967) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(høy hastighet, mistet kontroll) 
Foreldre og søsken 

75 000 kr  

(Lekeapparat, Rt. 2006 s. 61) 

og LE-2013-116448 

125 000 kr til hver 

 Nørvesundet (LF-2014-173246) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(uoppmerksomhet) 
Ektefelle og barn Ikke angitt i dommen 

200 000 kr til ektefelle 

60 000 kr til barna 

Mwangi (Rt. 2014 s. 892  

– avsagt 25. september .2014) 

Grovt uaktsomt bildrap 

(uoppmerksomhet, «hit and run»-situasjon) 
Ektefelle, barn, foreldre 

125 000 kr for alle grupper 

etterlatte 
125 000 kr til hver 

Holetoppen/Ponnivogn  

(TNERO-2014-159072) 

Grovt uaktsomt bildrap 

(uoppmerksomhet og høy hastighet) 
Foreldre Mwangi, Rt. 2014 s. 892 125 000 kr til hver 

Dommer  

(utvalg) 

Sakstype           
(stikkord) 

Etterlatte-

gruppe 

Normert 

beløp 

Tilkjent 

beløp 

Furustadveien (LA-2015-40856) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(uoppmerksomhet og/eller alkoholpåvirkning) 
Forelder Mwangi, Rt. 2014 s. 892 125 000 kr 

Bjørkøybekken (LF-2015-24056) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(uoppmerksomhet, narkotikapåvirket) 
Foreldre Mwangi, Rt. 2014 s. 892 60 000 kr 

Fylkesvei 520 (LG-2015-44973) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(høy hastighet, ruspåvirket) 
Barn Mwangi, Rt. 2014 s. 892 125 000 kr til hver 

Furustadveien (LA-2015-40856) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(uoppmerksomhet og/eller alkoholpåvirkning) 
Forelder Mwangi, Rt. 2014 s. 892 125 000 kr 

Bjørkøybekken (LF-2015-24056) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(uoppmerksomhet, narkotikapåvirket) 
Foreldre Mwangi, Rt. 2014 s. 892 60 000 kr 

Fylkesvei 520 (LG-2015-44973) 
Grovt uaktsomt bildrap 

(høy hastighet, ruspåvirket) 
Barn Mwangi, Rt. 2014 s. 892 125 000 kr til hver 
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Enkelte fellesspørsmål                                      
– oversikt 

A Skadelidtes medvirkning 

B Endringer i kroneverdien 

C Krenkede er fra et lavkostland 

D Forholdet til andre erstatningsposter 

 

Se  

s. 19–21 

 

 
  

 

Enkelte fellesspørsmål                                      
– oversikt 

A Skadelidtes medvirkning 

B Endringer i kroneverdien 

C Krenkede er fra et lavkostland 

D Forholdet til andre erstatningsposter 

 

Se  

s. 19–21 
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Enkelte fellesspørsmål                                      
– skadelidtes medvirkning 

Oppreisning til 

skadelidte selv 

Oppreisning til                            

etterlatte 

-  Medvirkning normalt innbakt i 

rimelighetsskjønnet 

- Eksempel: Healer (Rt. 2006 s. 535) 

- Relativt høy terskel 

- Utdypet i Artikkelheftet s. 19 f. 

- Medvirkning er ett av flere mom-

enter i vurderingen av om det 

foreligger «særlige grunner» slik 

at normbeløpet fravikes (nedover) 

- Eksempler fra rettspraksis 

Enkelte fellesspørsmål                                      
– skadelidtes medvirkning 

Torridalsveien (LA-2012-105436): 
 

«Ved … rimelighetsvurderingen må det tas hensyn til at avdøde var sterkt medvirkende 

til det som skjedde ved at hun la seg delvis i vegbanen og ble liggende der inntil 

overkjørselen fant sted. Ved avveiningen av de hensyn som gjør seg gjeldende i denne 

saken er flertallet kommet til at oppreisningserstatningen bør settes til kr 30.000 til hver 

av foreldrene.» 

Malmefjorden (LF-2012-151534): 
 

«I dette tilfelle dreier det seg om avdødes manglende bruk av bilbelte. Lagmannsretten 

er kommet til at dette forhold i denne saken er av en slik karakter at det må få betydning 

for foreldrenes oppreisningskrav. … Lagmannsretten er på denne bakgrunn kommet til 

at oppreisningen for hver av foreldrene bør settes til 40 000 kroner.» 

Skadelidtsiden: Dommen er avsagt før Sør-Aurdal (Rt. 2014 s. 1192): sosiale hensyn 

Skadevoldersiden: Adgang til reduksjon selv om oppreisningen er «standardisert» 
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Avsluttende 

refleksjoner 

Avsluttende refleksjoner                                      
– oppsummering og refleksjoner 

 Et nokså stemoderlig behandlet tema, men praktisk viktig 
 

 

 Relativt strenge inngangskriterier pga. vilkåret om kvalifisert skyld 

 

 Hvis inngangskriteriene er oppfylt, utløses normalt rett til oppreisning 

 

 Oppjustering av nivåene, men fortsatt nokså lave beløp 

 

 Fragmentert praksis: utfordrer likebehandling av skadelidte og kan 

komme i et problematisk forhold til erstatningsrettens legitimitet 

 

 Behov for flere høyesterettsdommer, især etter noe mer alminnelige 

trafikkulykker (= enklere/mer direkte overføringsverdi) 
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Avsluttende refleksjoner                                      
– forslag til en ny modell 

Slå opp på              

side 22–23 

Personskadeforbundet LTN kurs          

12. februar 2016 

Se baksiden av 

Disposisjonsheftet 

(nettadressen) 
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Fullversjonen av 

festskriftartikkelen                                      
– litt organisering … 

Konvolutter ligger foran hos 

meg på et bord 

Advokat/Partner Kristian Ledin (H) 

Forsetsveien 1 

2420 Trysil 

 

 
En gåte … 
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Hva er dette? 
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Konfliktsky … 

Nørd lærer naken kvinne å spinne … 
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Professor dr. juris Morten Kjelland 

Oppreisning         
– hovedlinjer og utvalgte emner,                       

med vekt på trafikkskader 

Professor dr. juris Morten Kjelland 

Oppreisning         
– hovedlinjer og utvalgte emner,                       

med vekt på trafikkskader 
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Ekstra lysbilder 

 

Oversikt                                       
– kvalifisert skyld: eksempler fra rettspraksis 

Ot.prp. nr. 46 (2000–2001) s. 66 
«Et øyeblikks uoppmerksomhet bør etter departementets mening ikke uten videre føre 

til domfellelse for uaktsomt bildrap. En bilfører må f.eks. kunne skru på bilens 

varmeapparat uten at det i seg selv regnes som uaktsomt. Men en søking – f.eks. ved 

bruk av bilradio, musikkanlegg eller mobiltelefon – som går ut over et enkelt håndgrep, 

vil lett komme i en annen stilling. Tas oppmerksomheten kortvarig bort fra trafikken, 

bør føreren på forhånd forsikre seg om at dette er forsvarlig i lys av trafikk- og 

kjøreforholdene og den hastighet bilen holder og oversikt som føreren har.» 

Birkelundveien (LE-2014-106292) 
«Lagmannsretten finner ikke å kunne utelukke at årsaken til at bilen havnet utenfor 

veien skyldes et øyeblikks uoppmerksomhet hos tiltalte. Saksforholdet i vår sak er 

således annerledes enn i LB-2012-41819. Fører av en lastebil kjørte her inn i 

autovernet på høyre side, for deretter å bli kastet over i motgående kjørebane, hvor 

den traff en bil hvor sjåføren døde momentant, etter at lastebilen hadde vært 

uoppmerksom i minst to sekunder.» 
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Oversikt                                       
– kvalifisert skyld: ulike skyldkrav i lovgivningen 

Betongbil (Rt. 2008 s. 1258) 
 

«Det følger av dette at lagmannsrettens flertall har lagt til grunn en for 

mild aktsomhetsnorm ved vurderingen av om straffeloven § 239 er 

overtrådt. Jeg tilføyer at jeg finner det klart at uaktsomhet i denne 

situasjonen omfatter dødsfølgen. … 

  

Skyldkravet i vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 3 vil alltid være 

oppfylt der skyldkravet i straffeloven § 239 er oppfylt, og 

lagmannsrettens frifinnelse for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 

første ledd jf. § 3 bygger følgelig også på en uriktig forståelse av loven.»  
 

(avsnitt 18–20) 

Mannheller (LG-2013-23232): 
«En enstemmig lagmannsrett finner innledningsvis under straffutmålingen grunn til å 

bemerke at en anser tiltaltes unnlatelse av å føre kontroll med eget blodsukker som et 

grovt tilfelle av risikoatferd i trafikken. Tiltaltes uaktsomme forhold dreier seg om en 

alvorlig tilsidesettelse av grunnleggende krav til en sjåfør som på grunn av sin sykdom 

var henvist til å være særlig aktpågivende med hensyn til egenkontroll av sin 

sukkersyke i kombinasjon med føring av bil. Tiltaltes unnlatelse av å føre kontroll med 

blodsukkeret under kjøringen innebærer et stort skadepotensiale. Det viser også det 

fatale utfallet. Andre trafikanter kunne også lett blitt rammet under siste del av tiltaltes 

kjøring. At det ikke skjedde, fremstår som en tilfeldighet, og allmennpreventive hensyn 

taler i utgangspunktet for en streng reaksjon. …  

 

Når det gjelder selve bekrivelsen av tiltaltes uaktsomhet, vises til fremstillingen foran. 

Etter dette er det klart at vilkårene for å tilkjenne oppreisning er tilstede.»  

(kursivering i original) 

Oversikt 
– og det som umiddelbart kan synes som simpel uaktsomhet er 

ikke nødvendigvis det erstatningsrettslig sett 
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Oversikt                                       
– årsakssammenheng 

Generell presisering av årsakskravet 
 

 Skl. § 3-5: Ordlyden «voldt skade på person» + «voldt en annen død» 
 

 

 Angir at det kreves årsakssammenheng, men ikke nærmere innhold 

 

 Drøftet i juridisk teori, og avklart gjennom høyesterettspraksis 

Oversikt                                       
– årsakssammenheng 

Innflyttingsfest i Askim (Rt. 2014 s. 1134) 
 

«Jeg ser først på innholdet i det erstatningsrettslige årsaksbegrepet, som 

er det samme for oppreisningskravet og kravet om erstatning for 

økonomisk tap. Årsakskravet mellom en handling/unnlatelse og en skade 

er vanligvis oppfylt dersom skaden ikke ville ha skjedd om handlingen 

eller unnlatelsen tenkes borte, jf. Rt. 1992 s. 64 P-pilledom II på side 69. 

… Også denne såkalte uvesentlighetslæren er slått fast i P-pilledom II, 

… Det er videre et vilkår for ansvar at årsakssammenhengen er adekvat. 

Dette innebærer at skadefølgen ikke må fremstå som en for fjern og 

avledet følge av handlingen eller unnlatelsen til at det er naturlig å knytte 

ansvar til den, jf. blant annet Rt. 1997 s. 1, Rt. 2000 s. 418 og Rt. 2001 s. 

320.» (avsnitt 51–52) 
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Oversikt                                       
– årsakssammenheng 

Innflyttingsfest i Askim (Rt. 2014 s. 1134) 
 

«Jeg ser først på innholdet i det erstatningsrettslige årsaksbegrepet, som 

er det samme for oppreisningskravet og kravet om erstatning for 

økonomisk tap. Årsakskravet mellom en handling/unnlatelse og en skade 

er vanligvis oppfylt dersom skaden ikke ville ha skjedd om handlingen 

eller unnlatelsen tenkes borte, jf. Rt. 1992 s. 64 P-pilledom II på side 69. 

… Også [den] såkalte uvesentlighetslæren er slått fast i P-pilledom II, … 

Det er videre et vilkår for ansvar at årsakssammenhengen er adekvat. 

Dette innebærer at skadefølgen ikke må fremstå som en for fjern og 

avledet følge av handlingen eller unnlatelsen til at det er naturlig å knytte 

ansvar til den, jf. blant annet Rt. 1997 s. 1, Rt. 2000 s. 418 og Rt. 2001 s. 

320.» (avsnitt 51–52, min klammeparentes) 

Oversikt                                       
– årsakssammenheng 

Innflyttingsfest i Askim (Rt. 2014 s. 1134) 
 

«Jeg ser først på innholdet i det erstatningsrettslige årsaksbegrepet, som 

er det samme for oppreisningskravet og kravet om erstatning for 

økonomisk tap. Årsakskravet mellom en handling/unnlatelse og en skade 

er vanligvis oppfylt dersom skaden ikke ville ha skjedd om handlingen 

eller unnlatelsen tenkes borte, jf. Rt. 1992 s. 64 P-pilledom II på side 69. 

… Også [den] såkalte uvesentlighetslæren er slått fast i P-pilledom II, 

… Det er videre et vilkår for ansvar at årsakssammenhengen er adekvat. 

Dette innebærer at skadefølgen ikke må fremstå som en for fjern og 

avledet følge av handlingen eller unnlatelsen til at det er naturlig å knytte 

ansvar til den, jf. blant annet Rt. 1997 s. 1, Rt. 2000 s. 418 og Rt. 2001 s. 

320.» (avsnitt 51–52, min klammeparentes) 
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Oversikt                                       
– årsakssammenheng 

Innflyttingsfest i Askim (Rt. 2014 s. 1134) 
 

«Jeg ser først på innholdet i det erstatningsrettslige årsaksbegrepet, som 

er det samme for oppreisningskravet og kravet om erstatning for 

økonomisk tap. Årsakskravet mellom en handling/unnlatelse og en skade 

er vanligvis oppfylt dersom skaden ikke ville ha skjedd om handlingen 

eller unnlatelsen tenkes borte, jf. Rt. 1992 s. 64 P-pilledom II på side 69. 

… Også [den] såkalte uvesentlighetslæren er slått fast i P-pilledom II, 

… Det er videre et vilkår for ansvar at årsakssammenhengen er adekvat. 

Dette innebærer at skadefølgen ikke må fremstå som en for fjern og 

avledet følge av handlingen eller unnlatelsen til at det er naturlig å knytte 

ansvar til den, jf. blant annet Rt. 1997 s. 1, Rt. 2000 s. 418 og Rt. 2001 s. 

320.» (avsnitt 51–52, min klammeparentes) 

Integritetskrenkelse 

Relevant personkrets 

Kvalifisert skyld 

Årsakssammenheng 

Oversikt                                       
– oppreisningsvurderingens kronologi 

Skjønnsmessig 

oppreisning 

Utmåling 

Normert 

oppreisning 

«Kan»-

vurdering 
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Skjønnsmessig utmåling                                       
– de to (nyere) høyesterettsdommene om trafikkskader 

Lavangsdalen (Rt. 2008 s. 1360) Parkeringslomme (Rt. 2009 s. 6) 

Saksforholdet 

Høyesteretts argumentasjon:  

«Ved utmålingen av oppreisningen ved 

personskader må det etter mitt syn legges 

særlig vekt på omfanget og karakteren av 

de lidelser skadelidte er påført og på gra-

den av skadevolderens skyld. I tillegg må 

det legges en viss vekt på skadevolderens 

økonomiske evne.» (avsnitt 19) 

Saksforholdet 

Tilkjent oppreisning:  

30 000 kroner (34 000 i 2015-kroner) 

Høyesteretts argumentasjon: 
«I Rt. 2005 s. 1322, hvor oppreisningen ble 

satt til 75 000 kroner, var skadevolderen 

vesentlig mer å bebreide. … På den annen 

side er den voldte tort og smerte i vår sak 

større. I  Rt. 2006 s. 535 … ble oppreisningen 

satt til 50 000 kroner. Da var det tatt i 

betraktning at fornærmede hadde et visst 

egenansvar for inntak av tablettene. Sett hen 

til disse dommene … finner jeg at 

oppreisningen passende kan settes til …» 

(avsnitt. 54–56) 

Tilkjent oppreisning:  

75 000 kroner (83 000 i 2015-kroner) 

Normert oppreisning                                      
– grovt uaktsomt bildrap: fravikelse av normbeløpet 

Bjørkøybekken (LF-2015-24056): 
 

 

Mor kjørte i narkotikapåvirket tilstand 

Dømt til fengsel i 120 dager etter tidligere straffelov § 239 
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Normert oppreisning                                      
– grovt uaktsomt bildrap: fravikelse av normbeløpet 

Bjørkøybekken (LF-2015-24056): 
 

«Utmålingen av oppreisningserstatningen til faren skal som et 

utgangspunkt settes til normbeløpet som i Rt. 2014 s. 892 ble fastsatt til 

125 000 kroner til de etterlatte ved grovt uaktsomt drap. Slik 

lagmannsretten vurderer det, er det grunnlag for å justere oppreisningen 

nedover i dette tilfellet på grunn av den begrensede kontakten mellom 

avdøde og faren. … Det er også sett noe hen til skadeforvolderens, 

morens, store følelsesmessig belastning ved å ha forårsaket sønnens død, 

at hun selv pådro seg skader, og hennes svake økonomi.  

 

Oppreisningsbeløpet til A settes etter dette til 60 000 kroner.» 

En sentral argumentasjonslinje for skadevoldersiden 

Fremgangsmåten kan diskuteres, især i lys av normeringens formål (effektivitet) 

Skjønnsmessig utmåling                                       
– utgangspunkter 

 

 Skl. § 3-5: Oppreisning fastsettes ut fra hva «retten finner rimelig» 
 

 

 Individuell og (utpreget) skjønnsmessig utmåling 

 

 Bestemmelsen angir ingen generelle retningslinjer for skjønnet 

 

 Momentene i andre ledd gjelder bestemte typesituasjoner 

 

 Skjønnsmomenter er utviklet i høyesterettspraksis og juridisk teori 

 

 Hvilke som kommer i forgrunnen er faktumstyrt 

 

 Skal skissere de normalt mest sentrale 
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Psykotisk person II (Rt. 2010 s. 1203) 
 

 

Kjelland, «Erstatningsrett – en lærebok» (2016) 
 

«For å kunne pålegges erstatningsansvar etter skl. § 1-3, er det ikke noe 

absolutt vilkår at sinnssykdommen har innvirket på handlingen. ... 

Sykdomsinnvirkning er imidlertid et viktig moment i rimelighetsvurderingen. 

Jo sterkere den svekkede sinnstilstanden har innvirket på handlingen, dess 

lempeligere bedømmes ansvaret. Se eksempelvis Drosjedrap (RG 2006 s. 

1254), hvor lagmannsretten uttalte at ‘gjerningsmannens adferd så klart bærer 

preg av at sinnssykdommen trekker sterkt i retning av at det langt fra kan bli 

tale om full erstatning’.» 

«I Rt. 2005 s. 104 ble det … lagt til grunn at skadeserstatningsloven                        

§ 1-3 gjelder alle former for personlig ansvar; også ansvar etter skades-

erstatningsloven § 3-5, …» (avsnitt 51) 

 

 

Skjønnsmessig utmåling                                       
 skadevolders skyld(grad) 

Skjønnsmessig utmåling                                       
– betydningen av økonomiske forhold 

Skadevoldersiden Skadelidtsiden 

Utgangspunkt: Er et relevant 

moment i utmålingen 

«Jo-jo»-moment:  
- Svak økonomi tilsier lav oppreisning; 

hensyn til tilbakeføring til samfunnet 

- Sterk økonomi taler for høy oppreisning, 

Parkeringslomme (Rt. 2009 s. 6) 

Utgangspunkt: Mer uavklart 

Beskjeden vekt, særlig der 

krenkelsen er et straffbart forhold 

Praktiske bevisproblemer   

Juridisk teori  
- Lødrup TfE 2006: Nei 

- Nygaard «Skade og ansvar» 2007: Nei 

Ot.prp. nr. 20 (1991–92): Uttalelse 

om barn: «tillegges en viss vekt» 

Kjelland 2016: behov for dommer 

+ demping av forarbeidsuttalelsen 
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Normert oppreisning                                      
– grovt uaktsomt bildrap: Mwangi (Rt. 2014 s. 892) 

Neppe helt treffende formulert, se voerstl. § 1 tredje ledd 

Høyesterett – et kritisk blikk på premissene 
 

«Eg er merksam på at mange som blir domfelte i straffesaker, har 

svak betalingsevne.  
 

I praksis vil derfor etterlatne med krav på oppeising ofte få dekning 

av krava sine gjennom ordninga med valdsoffererstatning. Etter 

valdsoffererstatningslova § 15 går kravet mot skadevaldaren i så 

fall over på staten.» 

«Erstatning etter loven her ytes ikke for skader som går inn under lov 3. februar 

1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova).» 

Normert oppreisning                                      
– grovt uaktsomt bildrap: Mwangi (Rt. 2014 s. 892) 

Neppe helt treffende formulert, se voerstl. § 1 tredje ledd 

Fast og konsistent nemndspraksis: 

Høyesterett – et kritisk blikk på premissene 
 

«Eg er merksam på at mange som blir domfelte i straffesaker, har 

svak betalingsevne.  
 

I praksis vil derfor etterlatne med krav på oppeising ofte få dekning 

av krava sine gjennom ordninga med valdsoffererstatning. Etter 

valdsoffererstatningslova § 15 går kravet mot skadevaldaren i så 

fall over på staten.» 

ENV-2005-251, ENV-2005-1084A, ENV-2005-1228, ENV-2005-1229, ENV-2006-691, 

ENV-2006-714, ENV-2006-784, ENV-2006-715, ENV-2006-2962, ENV-2007-194, ENV-

2007-2336, ENV-2007-3575, ENV-2008-1017, ENV-2008-1018, ENV-2008-1695, ENV-

2008-1697, ENV-2009-138, ENV-2009-139 og ENV-2009-140 
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Normert oppreisning                                      
– oversikt over normeringsbeløpene 

Fra festskriftartikkel 2016 (s. 18) og «Erstatningsrett» 2016 punkt 12.6.5.2 (s. 35)  

Normert oppreisning                                      
– forsettlig bildrap: et eksempel fra praksis 

Svartokjerr (LA-2014-776): 
 
 

«Normbeløpet på kr 200 000,- ble fastsatt for et drap som ble 

begått i august 2008, altså før lovendringene som skjerpet 

straffen for voldssaker i 2009 og 2010. Normen vil derfor fullt 

ut komme til anvendelse i vår sak, der bildrapet skjedde i 

september 2009.» 

Fal. § 13-8: unntak fra forsikringsdekning ved selvmord 


